Núm. de Decret i Data:
2019/ALC/0000305
20/05/2019

DECRET D'ALCALDIA
Matèria: PERSONAL
Assumpte: Llista provisional d'admessos i exclosos i nomenament tribunal
del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de dessadora
amb caràcter laboral temporal a l'Ajuntament des Migjorn Gran
Expedient: 2019E0358000003
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre
part al concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball de
dessadora amb caràcter laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran.
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Atès que segons les bases de la convocatòria en el termini màxim de 15
dies, s’haurà de declarar aprovada la llista provisional de persones
admeses i excloses, i es fixarà el dia, l’hora i el lloc d’inici de les
proves i la designació nominativa del tribunal. I aquesta resolució serà
publicada en la pàgina web de l’Ajuntament i una còpia s’exposarà al públic
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Atès que a l’esmentada resolució es farà constar la causa de la no
admissió, i es fixarà un termini de tres dies per esmenar els defectes o
presentar al·legacions.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Admetre per prendre part al concurs oposició per a la creació
d’una borsa de treball de dessadora amb caràcter laboral temporal de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, a les aspirants que a continuació es
relacionen:
DNI

NOM I LLINATGES

1

41735303D

J.M.B.M.

2

74862836K

M.G.H.

3

41498834A

J.M.G.P.

4

41498475N

P.P.C.

5

41751172P

S.M.A.R.

6

41733750C

A.J.P.

CATALÀ

EXEMPT

SEGON.- Declarar exempts de realitzar la prova de català equivalent al
nivell B1, per haver acreditat el nivell de català exigit, als aspirants al
costat del nom dels quals apareix la paraula “EXEMPT”.
TERCER.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador
oposició, les persones que es relacionen a continuació:

del

concurs-

Presidenta:
Inmaculada Avilés Verdugo, cap de neteja de l’Ajuntament des
Migjorn Gran
Vocal: Antonio Pavón Ruiz, cap de brigada de l’Ajuntament des Migjorn Gran
Secretaria: Anna Humanes Ludeña, funcionaria de l’Ajuntament des Migjorn
Gran
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

QUART.- Convocar les persones que no consten com exempts d’acreditar el
nivell de català al primer punt, a realitzar la prova específica i
eliminatòria de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell B1,
el proper dia 29 de maig de 2019 a les 8,00 hores al Saló Verd (C/ Major,
96).
La prova per acreditar el nivell B1 de català comptarà amb l’assessorament
lingüístic del Consell Insular de Menorca.
CINQUÈ.- Convocar a tots els aspirants exempts i els que superin la prova
de català, a la realització de la prova pràctica que tindrà lloc el dia 3
de juny de 2019 a les 8,30 hores a l’edifici anomenat Saló Verd (C/ Major,
96).
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SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
en la pàgina web municipal.
Així ho mana i signa el batle, Pedro G. Moll Triay, 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.

El Batle - Pedro G. Moll Triay
20/05/2019 12:45:33
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran
Fecha:20/05/2019 13:52:18

