Es declara APTE la candidata Àngels Alimbau Castells
Puntuació que ha obtingut:
Prova pràctica:
10,5 punts
Puntuació per mèrits:
4,55 punts
Puntuació entrevista:
1,5 punts
Total puntuació en el procés: 16,55 punts

-

Es declara APTE la candidata Berta Llorens Vilaplana
Puntuació que ha obtingut:
Prova pràctica:
7,5 punts
Puntuació per mèrits:
7 punts
Puntuació entrevista:
1,5 punts
Total puntuació en el procés: 16 punts

-

Es declaren NO APTE, per no haver superat la puntuació mínima de la prova pràctica,
fixada en les bases, la candidata:

-

Iolanda Vera del Rio

Ramon Maria Cornellana
Puignarnau
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28/09/2017 Viscesecretari

Per acabar, el Tribunal per unanimitat acordà elevar a l’Alcaldia el resultat del procés selectiu,
a fi que pugui proposar a la Direcció General d’Administració Local el nomenament de
Secretària interina de l’Ajuntament d’Almacelles a la Sra. Àngels Alimbau Castells, per haver
obtingut la major puntuació, restant integrada en la borsa de professionals per a substitucions
en el termini de dos anys a la Sra. Berta Llorens Vilaplana.
Contra els acords del tribunal qualificador es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcalde en
el termini que estableixen els articles 12 i 122, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú.
El Secretari del Tribunal
Ramon Maria Cornellana Puigarnau

358d53656d644e018cf9b21e4a8473cb001

-

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Malgrat haver notificat verbalment als interessats, el resultat de la prova pràctica i de
l’avaluació dels mèrits al finalitzar la prova es refon, novament, els resultats detallats
juntament amb la puntuació de l’entrevista:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

(Complement a l’edicte de data 26 de setembre sobre el resultat final i on es va donar compte
dels recursos pertinents)
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