EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista d’admesos i exclosos definitiva de la convocatòria de la
borsa de treball de DINAMITZADOR/A JUVENIL I INFORMADOR/A JUVENIL I/O LABORAL, aprovada
mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 379, de data 20 de juny de 2018.
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“Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, el Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i altra legislació concordant.
Atès que mitjançant la Resolució d’Alcaldia 338, de dia 5/6/2018, es va resoldre aprovar la llista provisional
de persones admeses i excloses que van presentar sol·licitud per participar en el procediment selectiu per
proveir una borsa de personal laboral per a un lloc de treball de dinamitzador/a juvenil i informador/a juvenil
i/o laboral a l’Ajuntament de Ferreries, amb la finalitat de cobrir aquest lloc de feina amb personal laboral
interí, mitjançant el sistema de concurs.
Atès que en la mateixa resolució es convocava als aspirants que no havien acreditat el coneixement de
llengua catalana corresponent al nivell de certificat C1, per acreditar aquest requisit per participar en la
convocatòria; prova que va tenir lloc el passat dimarts dia 12 de juny, a les 9.00 hores, amb la presència de
la senyora Soledat Florit Juaneda, assessora lingüística de l’Ajuntament, i amb el resultat que es podrà
veure més avall, en les taules del punt primer i segon.
I atès que han transcorregut els 10 dies per presentar possibles reclamacions conforme l’article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses per prendre part en aquest procés selectiu que
seguidament es detalla:

DNI
41737097D
41741076D
41745569V
41742901V
45648150G
41510722T
41742769T
41747843Z
41746356E
43562907X

ENTREVISTA
9.00 hores
9.15 hores
9.30 hores
9.45 hores
10.00 hores
10.15 hores
10.30 hores
10.45 hores
11.00 hores
11.15 hores

Segon.- Excloure definitivament a les persones que figuren a la llista següent, per no haver acreditat tots els
requisits per participar en la convocatòria
DNI

39169761W

41741768B
41743200V
41745064H
41510107Y
41744632T

Causa exclusió
Requisits que no
s’han acreditat
* NP – 2.f

b, e, d i g
h
b, d, g i h
b, d, g i h
b

41506416H

b, d, e, g i h

* NP: No presentada per fer la prova del nivell de català exigit. Per tant no acredita el requisit 2.f de la
convocatòria.
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Tercer.- D’acord amb el punt 5 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, es
nomena als següents membres per formar part del Tribunal Qualificador:
Presidenta titular: M. Del Mar Diez Casasnovas (Educadora Social de l’Ajuntament de
Ferreries)
Presidenta suplent: M. Isabel Petrus Mercadal (Psicòloga de l'Ajuntament de Ferreries)
Vocal titular: Magdalena Seguí Jover (Coordinadora INJOVE)
Vocal suplent: Francesc Coll Cardona (Informador juvenil INJOVE)
Vocal titular: Margarita Bosch Taltavull, Coordinadora de Joventut –Ajuntament Ciutadella
Vocal suplent: Pilar Gonzalo Bendicho, titulada en Psicologia, Ajuntament de Ciutadella
Secretària: Maria Pons Pons (Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Ferreries)
Quart.- Convocar als membres del tribunal dia 21 de juny, a les 8.30 hores per a la
constitució de la Mesa, la realització d’entrevistes i la valoració dels mèrits de la fase de
concurs.
Cinquè.- Convocar a totes les persones que han resultat admeses, dia 21 de juny a l'hora
que s’indica en la taula del punt primer, a l’Ajuntament de Ferreries, per mantenir
l’entrevista, conforme disposa la base sisena de la convocatòria.
Sisè.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web i en el tauló d'Edictes de l'Ajuntament.”
El batle
Josep Carreres Coll
Signat a Ferreries, a la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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