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AJUNTAMENT DE FLIX

DECRET D’ALCALDIA
Expedient núm.: 863/2017
Assumpte: Creació d'una Borsa de Treball per cobrir les vacants de monitors de menjadors 
escolars.
 
Expirat el termini d'esmena de defectes als aspirants les sol·licituds dels quals  presentaven 
defectes en les proves de selecció personal per a la creació d'una Borsa de Treball per cobrir 
les vacants de monitors de menjadors escolars.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria en 
virtut  d’acord de Junta de Govern de data 28 de novembre de 2017, i  de conformitat amb 
l'article  78  del  Reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals,  aprovat  pel  Decret 
214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim 
local,
 
RESOLC
 
PRIMER. Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos:
 
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

NIF: 975L
NIF: 310R

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS  :

NIF: 310D - Manca fotocòpia del DNI.
- Manca acreditació del títol per accedir a la Borsa
- Manca Certificat negatiu de Delictes Sexuals del Registre 

Central de Delinqüents Sexuals.
NIF: 483Z - Manca acreditació del títol per accedir a la Borsa

 
SEGON. L'aspirant  que s’esmenta,  i  que no  ha acreditat  el  nivell  mínim de català,  queda 
convocada el proper dia 13 de febrer a les 9:00 hores a la Sala de Comissions de l'Ajuntament 
de Flix per a efectuar la prova de català. Aquesta prova té caràcter eliminatori.

NIF: 310R

TERCER.- Convocar a tots els aspirants  el proper dia 13 de febrer a les 17 hores a la Sala de 
Comissions de l'Ajuntament de Flix per dur a terme l'entrevista personal, prevista  a les bases.

QUART.- Publicar  la  relació  definitiva  d'admesos  i  exclosos  en  el   taulell  d'anuncis  de 
l'Ajuntament  i  al  web  municipal 
(http://www.flix.cat/ajuntament/informacio/convocatories-de-seleccio-de-personal/)

Ho mana i signa el Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-president de l’Ajuntament de Flix.
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