AJUNTAMENT DE FLIX

Expedient núm.: 142/2019
Assumpte: Creació d'una Borsa de Treball per cobrir les vacants de monitors de
menjadors escolars.
Antecedents:

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la
convocatòria en virtut d’acord de Junta de Govern de data 14 de febrer de 2019 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:

NIF:***6368**
NIF:***0048**

DECRET

Marc Mur Bagés (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 15/05/2019
HASH: 3348491c0b015fdc807e849aac646918

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS DEFINITIVAMENT

NIF:***9108**
NIF:***0848**
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS DEFINITIVAMENT

Número : 2019-0085 Data : 14/05/2019

Expirat el termini de presentació de documentació complementària per part dels aspirants
exclosos provisionalment, en el procés de selecció de personal per a la creació d'una
Borsa de Treball per cobrir les vacants de monitors de menjadors escolars.

NIF:***9923**
MOTIU: No haver aportat la documentació requerida en virtut de Decret 69/2019
SEGON.- Els aspirants que s’esmenten a continuació, i que no han acreditat el nivell
mínim de català, hauran de realitzar la prova a que fa referència la base 7.1. de la
convocatoria, per a la qual cosa caldrà que es personin el proper divendres 17 de maig a
les 9:30 a l’Ajuntament de Flix per dur-la a terme:
NIF: ***0048**
NIF: ***9108**

TERCER.- Els aspirants que superin la prova de català i la resta d’aspirants que ja han
acreditat el nivell de català necessari, caldrà que es presentin a l’Ajuntament de Flix el
proper divendres 17 de maig a les 12:30 hores per tal de dur a terme l’entrevista per
competències per determinar la idoneïtat de l'aspirant en tasques pròpies del lloc de
treball, tal com preveuen les bases de la convocatoria.
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Arturo González Benet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 14/05/2019
HASH: 6d081373db9c3bb0d4866e251892bb7f

DECRET D’ALCALDIA

AJUNTAMENT DE FLIX

CINQUÈ.- La composició del Tribunal qualificador serà la següent:
President: Sra. Margarita
impossibilitat del titular.

Llauradó Aribau, Tècnica

de

Secretaria

per

Vocal: Sra. Carme Mauri Sales, funcionària de la Corporació per impossibilitat del
titular.

per

SISÈ.- 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/)

DECRET

Ho mana i signa el Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-president de l’Ajuntament de Flix.
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Secretari: Sr. Josep Antoni Collazos Ribera, tècnic de la Corporació
impossibilitat de titular i suplent.

Número : 2019-0085 Data : 14/05/2019

Vocal: Sra. Dolors Martínez Agüera, funcionària de la Corporació per
impossibilitat del titular.

