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AJUNTAMENT DE PERALADA

Exp: 185/2015
Tràmit: publicació de la llista d’aspirants admesos i exclosos i modificació de lloc de
realització de les proves i entrevista en el procés selectiu per a la provisió d’una plaça
laboral temporal d’auxiliar informador/a de l’Oficina de Turisme municipal de Peralada
(temporada d’estiu 2015)
L’Alcalde-President en el dia d’avui, dia 26 de juny de 2015 ha resolt el que literalment es
transcriu a continuació:
“Primer.- Aprovar la llista de persones aspirants admeses i excloses en l’esmentat procés
selectiu de conformitat amb el que estableix la Base específica Sisena de la convocatòria:
Persones admeses:
Registre Entrades

ASPIRANTS.

D.N.I. (últimes 3 xifres)

1419/2015
1420/2015
1421/2015

VE GA, LA
GÜ OL, AL
TE GE, LO TE

267-S
568-A
595-K

Persones excloses:
Cap.
Segon.- Modificar el lloc de realització de les proves i l’entrevista passant a ser a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Peralada (Plaça Gran, número 7 17491 Peralada).
Tercer.- El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a la
realització de les proves i l’entrevista el dia 30 de juny de 2015 a les 9:00 hores, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament de Peralada (Plaça Gran, número 7 17491 Peralada).
Quart.-. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació,
en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal, la qual cosa substitueix la
notificació personal als interessats.”
Peralada, a 26 de juny de 2015
Anna Ortega Ferrer
Secretària-interventora de
l’Ajuntament de Peralada
(signatura electrònica)
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LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS I MODIFICACIÓ DE LLOC DE REALITZACIÓ DE LES
PROVES I ENTREVISTA.

