ANUNCI DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS D’UN/A TÈCNIC/A DE
PROGRAMA AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A
LA INSERCIÓ DE PERSONES ATURADES LINIA 1 SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ
DE CATALUNYA
La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de maig de 2018, va acordar aprovar la
llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria per a la
selecció, pel sistema de concurs lliure, d’un/a tècnic/a de programa Agència de Col·locació
accions d’intermediació laboral per a la inserció de persones aturades Línia 1 subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquest
anunci.
Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, les llistes completes de les persones aspirants
admeses i excloses es publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta
Corporació o altres, i els tres últims números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la
Corporació i demés llocs previstos a les bases.
Tanmateix, va manifestar que totes les persones aspirants admeses que han acreditat
degudament estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la
Secretaria de Política Lingüística o equivalent o superior i resten exemptes de la realització
de la prova de català.
Seguidament, tot el personal aspirant admès resta exempt de realitzar la prova de castellà.

PERSONES EXCLOSES .

DNI

Núm
registre

Motiu/s
d’exclusió

609L

2018/19697

1

671N

2018/19664

1

Alexandre Pallarès Cervilla
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ANNEX 1

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

4c4de9546b1a4505bbf679e2f6ac8bcc001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

1) Per incompliment del requisit 3. d) Tenir una experiència mínima d’un any en tasques
relacionades amb la intermediació laboral i/o prospecció empresarial.
ANNEX 2
PERSONES ADMESES
DNI/NIE

Núm. de registre

118Z

2018/19699

254E

2018/19236

170H

2018/19665

985E

0114/2768/2018

555Q

2018/19782

913P

2018/19700

305Q

2018/18355

La publicació es farà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i es concedirà un termini de 5
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva publicació, per a formular esmenes i
possibles reclamacions, que en tot cas nomes es referiran als defectes que s'hagin produït
respecte a la sol·licitud, el document identificatiu i l’exempció de les proves de llengua.

El secretari
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El que es fa públic per a coneixement general.
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