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ANUNCI
EXP X2021000038

Aprovació de la llista d’admesos i exclosos del procés de selecció per contractar un/-a
Auxiliar administratiu/-va per a donar suport administratiu l’execució del Pla de Salut
2021 de Vilamitjana.
Per Decret de Presidència núm. 2021DECR000029, de 20 de juliol de 2021, s’ha dictat
resolució, amb la part dispositiva següent:
Resolc:
PRIMER: Declarar que el termini per a presentació d’instàncies per a sol·licitar
participar en el procés selectiu esmentat va finalitzar en data 15/07/2021.
SEGON: Aprovar la següent llista de persones aspirants admeses i excloses en el
procés de selecció per a cobrir el lloc de treball de d’auxiliar administratiu/va
destinat/da al suport a l’execució del Pla de Salut de Vilamitjana.
Relació d’admesos/es:
Cognoms i Nom
MONFORT CASTEL, Carlos
ICOCHEA ALTA, Vivian G.
GAY BULLICH, Raquel
MAZA AGULLO, Anna
JORDANA JUANMARTI, Mireia

Situació
Admès
Admesa
Admesa
Admesa
Admesa

Prova de Català
Exempt
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta

Situació

Motiu

Relació d’exclosos:
Cognoms i Nom
cap

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

TERCER: Aprovar que la llista de persones aspirants admeses tindrà la consideració
de definitiva, donat que totes les persones interessades han estat admeses a la
convocatòria.
QUART: Nomenar els membres del Tribunal qualificador, que estarà integrat pels
membres següents:
President:
Sra. Xavier GUAL MORÉ, Interventor de l’EMD de Vilamitjana.
Suplent: Persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Jordi FUMÀS OLSINA, Funcionari de l’Ajuntament de Tremp
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Suplent: Persona en qui delegui.
Sr. Jordi CASANOVAS i GÓMEZ, Cap d’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament
de Tremp
Suplent: Persona en qui delegui.
Secretari: Actuarà amb aquesta condició el Sr. Jordi CASANOVAS i GÓMEZ, Cap
d’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Tremp.
Aquest nomenament es farà públic als efectes de notificació als aspirants. Els
membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants els podran recusar si concorre
alguns dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
CINQUÈ: Determinar que la constitució del Tribunal serà el dia 22 de juliol de 2021 a
partir de les 9.00h a la sala de regidors de l’ajuntament de Tremp. Les proves es
realitzaran el mateix dia a partir de les 10.00h a la sala de regidors de l’ajuntament de
Tremp.
SISÈ: Determinar que els aspirants presentaran còpia de la documentació dels mèrits
al•legats a la finalització de les proves, el mateix dia 22/07/2021, en el cas que no hagi
estat presentada juntament amb la sol•licitud.
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SETÈ: Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis, a la pàgina web de l’EMD i a l’eTauler de la Seu Electrònica de l’EMD de Vilamitjana.

