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AJUNTAMENT D’ALCANÓ

Anunci relatiu a la relació provisional d’admesos i exclosos en el marc del procés d’estabilització d’ocupació
temporal

Anunci relatiu a la Resolució de la llista provisional d’admesos i exclosos per a la Convocatòria del procés
d’estabilització, mitjançant sistema de concurs de mèrits, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de
l’ocupació temporal.

En relació amb la Convocatòria del procés d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Alcanó,
mitjançant el sistema de concurs de mèrits previst a les disposicions addicionals 6a i 8a de la Llei 20/2021,
de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Atès que ha finalitzat el termini per a presentar sol·licituds.

Per Resolució de l’Alcaldia/Presidència, de data 23 de febrer de 2023, s’ha acordat:

Primer. Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el
procés de selecció per cobrir 3 places, en règim de personal laboral fix, en el marc del procés d’estabilització
de l’ocupació temporal.

- Relació d’aspirants admeses/os:

PERSONES ADMESES A UNA PLAÇA DEL GRUP ADMINISTRATIU

REGISTRE ENTRADA RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS DNI

47 ROSA RUBIO ROCA **7444**E

E/000002
ANNA MARIA FERNÁNDEZ

GALLEGO
**6950**W

62 ARNAU GIMÉNEZ GRIFOLL **0235**Q

PERSONES ADMESES A UNA PLAÇA D’AGUTZIL/PEÓ

REGISTRE ENTRADA RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS DNI

42 MANEL CURCÓ BARBERÀ **7041**Y

PERSONES ADMESES A UNA PLAÇA D’OPERARI/A DE SERVEIS DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

REGISTRE ENTRADA RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS DNI

48 MONTSERRAT RUBIO ROCA **0819**Z

Segon. De conformitat amb les Bases, les persones aspirants admeses i excloses disposaran d’un termini
de  10  dies  hàbils,  per  presentar  esmenes  i  possibles  reclamacions.  Si  no  s’hi  presenten  esmenes  es
considerarà  elevada  a  definitiva  la  llista  de  les  persones  aspirants  admeses  i  excloses  i  es  publicarà
reglamentàriament. Si es presenta alguna reclamació, es resoldrà i es publicarà la llista definitiva de les
persones aspirants admeses i excloses en la forma reglamentària.

Tercer. Sol·licitar els membres del Tribunal Qualificador a les entitats corresponents.
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Quart.  Publicar  el  present  acord al  BOP de Lleida i  al  Tauler  d’anuncis  de la seu electrònica d’aquest
ajuntament  i  notificar  als  aspirants,  la  llista  definitiva  dels  aspirants  admesos  i  exclosos,  i  la  data  de
convocatòria de la mesa per la valoració dels mèrits.

Alcanó, data de la signatura electrònica
L’alcalde, Xavier Prunera Cebrià
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