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EDICTE 

 

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 28 d’agost de 2019, s’aprovà la relació provisional 

d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a proveir un/a operari/ària de 

neteja de les instal·lacions municipal, en règim de personal laboral temporal. El literal 

de la resolució, és com segueix: 

 
S’està tramitant l’expedient per contractar una persona per cobrir un lloc de treball 

d’operari/ària de neteja de diverses instal·lacions municipals, en règim laboral temporal, i 

d’acord amb la convocatòria i les bases publicades en el BOP de Lleida número 152, de 

data 7 d’agost de 2019, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat), i aprovades per 

Decret d’Alcaldia número 298/2019, de data 30 de juliol de 2019. 

 

Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’acord amb les esmentades 

bases. 

 

Per tot l’anterior, i en virtut de l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g), de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 

 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- Aprovar PROVISIONALMENT la següent llista de persones admeses i excloses 

per participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió. 

 

RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS AMB INDICACIÓ DE 

L’ACREDITACIÓ O NO DEL NIVELL DE CATALÀ REQUERIT: 

 

NOM I COGNOMS IDENTIFICACIÓ 

MARIA FRANCISCA MEDINA PÉREZ ****9023B 

 

RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS EXCLOSOS AMB INDICACIÓ DEL MOTIU 

D’EXCLUSIÓ: 

 

NOM I COGNOMS IDENTIFICACIÓ MOTIU D’EXCLUSIÓ PROVISIONAL 

----- ----- ----- 

 

 

SEGON.- Notificar aquesta Resolució a les persones candidates, mitjançant la seva 

publicació en la seu electrònica de l’Ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat), i al tauler 

d’edictes de l’Ajuntament. Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies 

hàbils, a partir de la notificació d’aquesta resolució, per a formular reclamacions que 

considerin oportunes. 
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TERCER.- Considerar que en cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat al 

punt anterior, la llista esdevindrà definitiva. 

 

QUART.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la corporació i a la Junta de Govern Local 

en les properes sessions ordinàries que celebrin. 

 

 
Es fa públic de conformitat amb el què disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, a 

l’efecte de que durant el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 

publicació d’aquest edicte a la seu electrònica www.ajuntamentoliana.cat es puguin 

presentar les reclamacions que es considerin oportunes. 

 

 

L’alcaldessa, 

M. Carmen Lostao Otero 
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