DECRET NÚM. 97/2016
Vist que mitjançant decret d’alcaldia de data 1 d’agost de 2016 es va iniciar el
procediment necessari per la selecció d’una borsa de treball per la contractació
laboral i temporal d’un tècnic auxiliar de turisme.
Vist que en el decret d’alcaldia número 90/2016, de data 1 d’agost de 2016 es
van aprovar les bases i la convocatòria per la presentació de sol·licituds per la
contractació d’un tècnic auxiliar de turisme.
Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per la contractació.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent relació d’aspirants admesos i exclosos
provisionals:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
-

47957250-L

(3)

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
-

77302653-K
46220227-W
48041848-T
77738722-X

(1)
(1 i 3)
(2 i 3)
(2 i 3)

1.- Els aspirants exclosos no ha presentat la fotocòpia del títol acadèmic exigit.
2.- Els aspirant exclosos no ha manifestat reunir tots i cadascun dels requisits
de la base quarta, de les bases que regeixen el procés.
3.- Manca l’aportació del certificat de nivell C de català, en cas de no aportar-lo
s’haurà de realitzar una prova d’acreditació.

Segon.- Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils, a
partir de la publicació d’aquest anunci en el tauler d’anuncis i en la web
municipal per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat
la seva exclusió.

Tercer.- La composició del Tribunal qualificador és la següent:
-Presidenta: Anna Clària Vila
-Vocals: Marta Homs Caralt, Irene Palou Santanera i Teresita Vila Borés.
-Secretària: Sara Blanqué Dolado.

Quart.- Publicar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i a
la pàgina web la llista dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns,
així com la designació del tribunal que realitzarà la baremació.
Cinquè.- Publicar totes les comunicacions d’aquest procediment a través de la
pàgina web de l’Ajuntament i del taulell d’anuncis.

Prats de Lluçanès, 6 de setembre de 2016
L’alcalde
Isaac Peraire i Soler

