Ajuntament de Felanitx

Resolució per la que s'aprova la llista provisional de persones
admeses i excloses, i es nomena el tribunal per constituir una borsa
de treballadors/es socials, com a personal laboral de l’Ajuntament
de Felanitx
DECRET NÚM. 2019-0413
Expedient 3589/2018
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat
Vaquer, venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
La Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de març de 2019, aprovà les
bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de
treballadors/es socials, com a personal laboral de l’Ajuntament de Felanitx,
les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 39 de 26 de març de
2019.
D’acord amb les bases, procedeix ara l’aprovació de la llista provisional
d’admesos i exclosos, fixar un termini de tres dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació de la present resolució en el tauler d’anuncis, en
el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament i en la
pàgina web www.felanitx.org, per poder presentar reclamacions. En cas que
no n’hi hagués, la llista esdevindrà definitiva a partir del dia següent
d’acabar el termini de reclamacions.
Una vegada examinada en detall la documentació de l’expedient,
RESOLC:
Primer. Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos per prendre
part a les proves per constituir una borsa de treballadors/es socials, com a
personal laboral de l’Ajuntament de Felanitx:
ADMESOS
DNI
41585197R
43218626Q
41538696Y
41535442H
43195821G
41520931C
41538247V
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JAUME MONSERRAT VAQUER (1 de 1)
Batle
Data Signatura: 12/04/2019
HASH: 39eebe1209194ff39dc00a6242f016bd

ANUNCI

Ajuntament de Felanitx
41519104X
43115220H
43148319C
41584763G
37342583J
43214300Z
53441853L
41574489B
41574490N
41586002R
78208759L
43160241M
41522405E
20458959E - Ha de realitzar prova de català
41535296X
43188280F
47909223Q
43062597L – Ha de realitzar prova de català
72824404X
43141989S
41537170K
43200891Z
43206106P
43205734G
15421367M
41584202H
50970517X
41538704Z
41519799S
43183938N
41537886R
41522977L
43138308Z
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43213872T
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41538864J
41517612J
41521665H
43221707S
43153834S
43165237X
43116472M
EXCLOSOS
DNI

Motiu

43176502M

Falta compulsar DNI

43145017F

No acreditar coneixement català

78215138G

No presenta pagament taxa drets examen

43172306M

Carnet de conduir B caducat

Segon. El tribunal encarregat d’avaluar els mèrits i/o les proves per
constituir l’esmentada borsa estarà integrat per les següents persones:
President:
Titular: Francesc Josep Coll Vidal
Suplent: Catalina Pasqual Duran

Vocals:
Titular: Isabel Vich Bauzà
Suplent: Maria Aurora Obrador Vaquer
Titular: Maria Rosa Mesquida Vich
Suplent: Pep Lluís Frau Monterrubio
Tercer. Establir un termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest decret en el tauler d’anuncis, en el tauler d’anuncis
electrònic
de
la
seu
electrònica
de
l’Ajuntament
(ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx
www.felanitx.org, per poder presentar reclamacions a la llista provisional
d’admesos i exclosos. En el cas que hi hagi reclamacions, seran resoltes per
la Batlia i es faran públiques en el tauler d’anuncis, en el tauler d’anuncis
electrònic (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web d’aquest
Ajuntament. En cas que no n’hi hagués, la llista esdevindrà definitiva a
partir del dia següent d’acabar el termini de reclamacions.
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Secretari:
Titular: Francisca Xamena Nadal
Suplent: Jaume Pericàs Franco

Ajuntament de Felanitx
Quart. Les persones que es detallen a continuació, atès que no han
acreditat tenir els coneixements de català nivell B2, hauràn de realitzar la
prova el proper dia 3 de juny de 2019, a les 09:00 hores, a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de Felanitx.
DNI
20458959E
43062597L

Cinquè. El primer exercici de la fase d’oposició es realitzarà el dia 3 de
juny de 2019, a les 13:00 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Felanitx.
Sisè. Tots les persones aspirants hauran de dur l’original del DNI o un altre
document identificatiu.
Setè. Publicar en el tauler d’anuncis, en el tauler d’anuncis electrònic de la
seu electrònica de l’Ajuntament (ajfelanitx.eadministracio.cat), a la pàgina
web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org, i en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears la composició del tribunal, a l’efecte de possibles
recusacions als seus membres integrants.
El batle, Jaume Monserrat Vaquer. N’he pres nota, El secretari, Joan
Cortès. Felanitx, 12 d’abril de 2019

Garcia
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