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DECRET D’ALCALDIA

Expedient núm.: 142/2019

Assumpte:  Creació  d'una  Borsa  de  Treball  per  cobrir  les  vacants  de  monitors  de 
menjadors escolars. 

Antecedents:

Expirat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  d'admissió  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 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 d'aspirants admesos i exclosos: 

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS PROVISIONALMENT

NIF:***6368**

NIF:***0048**

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS PROVISIONALMENT

NIF: ***9108** Motiu: Manca aportar certificat de delictes 
sexuals actual

NIF: ***0848** Motiu: Manca aportar certificat de delictes 
sexuals 

NIF: ***9923** Motiu: Manca aportar certificat de delictes 
sexuals 

SEGON.-  Els aspirants exclosos disposen d'un termini  de deu dies hàbils,  a partir de 
l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la 
pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  Flix, 
(http://www.flix.cat/ajuntament/informacio/convocatories-de-seleccio-de-personal/),  per  a 
formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
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TERCER.-  Els aspirants que s’esmenten a continuació, i  que no ha acreditat el  nivell  
mínim de català, hauran de realitzar, si s’escau, la prova a que fa referència la base 7.1. 
de la convocatòria:

NIF: ***0048**

NIF: ***9108**

QUART.- La composició del Tribunal qualificador serà la següent: 

President: Sr. Arturo González Benet, secretari de la Corporació com a titular, i la 
Sra. Margarita Llauradó Aribau, Tècnica de Secretaria com a suplent.

Vocal: Sr. Josep Viñado Pujol, Cap de Serveis Municipals com a titular, i la Sra. 
Carme Mauri Sales, funcionària de la Corporació com a suplent.

Vocal: La Sra. Margarita Llauradó Aribau, Tècnica de Secretaria com a titular, i la 
Sra. Dolors Martínez Agüera, funcionària de la Corporació com a suplent.

Secretària:  Sra.  Dolors  Martínez  Agüera,  funcionària  de  la  Corporació  com a 
titular i la Sra. Carme Mauri Sales, funcionària de la Corporació com a suplent.

CINQUÈ.-  Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos provisionals 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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