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Alcalde

DECRET

Proposta llista definitiva admesos i exclosos

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5B2F7B29985B418FA793F6BD36397B77 i data d'emissió 24/11/2022 a les 12:51:37

Fets

Donant acompliment al que s’estableix a la base sisena de les bases
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de
2022, del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal
laboral temporal -operaria de neteja instal·lacions municipals- de l’Ajuntament
de Camarles-concurs de valoració de mèrits- per màxima urgència, es proposa
el següent:

Fonaments de dret
Bases del concurs
Article 21 LRBRL
Llei 30/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions
públiques

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses amb els aspirants
següents:
REGISTRE D’ENTRADA

NIF ANONIMITZAT

1

1600

*****387Z

2

1615

*****846S

3

1616

*****872F

4

1621

*****830N

5

1622

*****334T

6

1623

*****720L

Realitzarà la prova de català

7

1637

*****845R

Realitzarà la prova de català

8

1638

*****603V

Realitzarà la prova de català

Realitzarà la prova de català
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9

1640

*****396W

10

1643

*****759H

Realitzarà la prova de català
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SEGON.-Declarar persones excloses, les següents sol·licituds pels motius
que s’exposen:
REGISTRE D’ENTRADA

NIF ANONIMITZAT

Motiu

1

1614

*****612G

No aporta titulació/estudis

2

1639

*****498R

No aporta titulació/estudis

3

1641

*****818V

No aporta titulació/estudis

4

1642

*****449Y

No aporta titulació/estudis

TERCER.- Disposar la publicació del decret, al tauler d’edictes i portal de la
Transparència de l’ajuntament, tal i com consta a la base sisena de les
reguladores d’aquesta convocatòria.
QUART.-- Nomenar la comissió de valoració d’acord amb el que disposa la
base setena de les que regeixen el present procediment
Presidència: Na Teresa Roca Castell, secretària/interventora de l’Ajuntament
de Camarles.
Vocal: En Joel Mascarell Rey, Tècnic de comunicació i transparència de l’
Ajuntament de Camarles.
Vocal: En Victor Olivé Velázquez, Tècnic d’inserció laboral del Consell
Comarcal del Baix Ebre
Secretària: Na Cristina Navarro Navarro, Auxiliar de secretaria de l’Ajuntament
de Camarles.
CINQUÈ.- Convocar als membres de la comissió de valoració el proper dia 25
de novembre de 2022 a les dependències de l’ajuntament.
A les 9:00 h per a l’examen de català i a les 12:00 la valoració del procés
selectiu i realització de l’entrevista personal.
SISÈ.-Informar a les persones aspirants que la publicació d’aquesta resolució
substitueix la notificació als/les interessades, de conformitat amb el que
estableix l’article 45.1.b) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions publiques.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'alcalde,

Ramon Brull Melich
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