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Matèria: PERSONAL
Assumpte: Llista provisional admesos i exclosos i nomenament del tribunal
del concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball per a la
cobertura d'una plaça informador juvenil amb caràcter temporal i a temps
parcial.
Expedient: 2019E0358000004
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d'instàncies per prendre
part al concurs per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura
d'una plaça informador juvenil amb caràcter temporal i a temps parcial.
Atès que un cop finalitzada la presentació d'instàncies, s'haurà de
declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, i
s'ha de fixar el dia, l'hora i el lloc de les entrevistes i la designació
nominativa del tribunal. Aquesta Resolució es publicarà a la pàgina web de
l'Ajuntament i una còpia s'exposarà al públic en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
Atès que les bases fixaven com a dia de l'entrevista el dilluns dia 15 de
juliol, però es impossible que el Tribunal pugui dur a terme aquestes
entrevites en aquesta data.
Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Admetre i/o excloure per prendre part al concurs per a la creació
d'una borsa de treball per a la cobertura d'una plaça informador juvenil
amb caràcter temporal i a temps parcial de l'Ajuntament des Migjorn Gran,
als aspirants que a continuació es relacionen:
1
2
3
4
5
6

DNI
41503365J
41746023B
40561848Z
34628842L
41512330K
41511074F

NOM LLINATGES
A.B.P.M.
A.G.S.
A.P.P.
R.M.C.G.
B.E.F.
R.I.A.R.

ADMÈS/EXCLÓS
ADMÈS
ADMÈS
ADMÈS
EXCLÒS
ADMÈS
ADMÈS

MOTIU

No acredita B2 de Català

SEGON.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador del concurs, les
persones que es relacionen a continuació:
·
·
·

Magdalena Seguí Jover, Treballadora d'Injove
Nofre Janer Coll, Responsable del punt d'Informació juvenil de
l'Ajuntament des Mercadal
Catalina Pons Marqués, funcionària de l'Ajuntament des Migjorn Gran

TERCER.- Convocar al tribunal a les 8.00h de dimarts 16 de juliol de 2019
al Saló Verd (C. Major 96) per a la valoració dels mèrits.
QUART.- Convocar a tots els aspirants admesos a realitzar l'entrevista
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

personal i individualitzada el dimarts dia 16 de juliol de 2019 en el Saló
Verd (C. Major 96) en el següent horari:

1
2
3
5
6

DNI
41503365J
41746023B
40561848Z
41512330K
41511074F

NOM LLINATGES
A.B.P.M.
A.G.S.
A.P.P.
B.E.F.
R.I.A.R.

HORARI ENTREVISTA
10.00h
10.10h
10.20h
10.30h
10.40h
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CINQUÈ.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
i a la pàgina web municipal.
Així ho mana i signa la batlessa, Antonia Camps Florit, en la data de la
signatura electrònica que consta al marge d'aquest document. I jo, Catalina
Pons Marqués , com a secretària interina, don fe de la data i que la
signatura s'han fet mitjançant identificació digital.

La Batlessa - Antonia Camps
Florit
Fecha:12/07/2019 12:10:40
Signatura electrònica

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran
Fecha:12/07/2019 12:11:53

