Identificació de l’expedient: 5126/2018

ANUNCI

APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA 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
Per Decret de l’Alcaldia número 2018/2462, de data 31 de maig, es va resoldre aprovar la
llista definitiva 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.
Així mateix es va aprovar la composició de l’òrgan qualificador

Vocals:
Sra. Jezabel Ruiz Mestres, tècnica de Treball, o persona en qui delegui
Sra. Maria Vilanova Peña, tècnica aux. de Recursos Humans
Secretària:

Alexandre Pallarès Cervilla
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President/a:
Sra. Anna Juncosa Ferrer, tècnica de Treball, o persona en qui delegui
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Sra. Tere Muñoz Moreno, aux administrativa del departament de Treball, o persona
en qui delegui.

Alhora va convocar els membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la seva constitució:
Data: 4 de juny de 2018
Hora: A les 08:45 hores
Lloc: Masia Vilarenc, passeig de la Unió s/n Calafell.
També va convocar el personal admès aspirant i far dia, l’hora i lloc per la realització de
l’entrevista.
Data: 4 de juny de 2018

DNI/NIE

Núm. de registre

Hora de l’entrevista

118Z

2018/19699

9:15h

254E

2018/19236

9:30h

170H

2018/19665

9: 45h

985E

0114/2768/2018

10:00h

555Q

2018/19782

10:30h

913P

2018/19700

10:45h

305Q

2018/18355

11:00h

De tot això es dóna publicitat al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva
publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat),
substituint la notificació als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa
l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, per possibles recusacions o abstencions dels membres de
l’òrgan qualificador.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

31/05/2018 SECRETARI

Lloc: Masia Vilarenc, passeig de la Unió s/n Calafell.
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ANNEX 1
PERSONES EXCLOSES .

DNI

Núm
registre

Motiu/s
d’exclusió

609L

2018/19697

1

671N

2018/19664

1

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

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

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

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

31/05/2018 SECRETARI

PERSONES ADMESES
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