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ANUNCI 

 

Assumpte: convocatòria per cobrir 2 places de monitors/es de lleure pel 

Casal Esportiu 2019 i creació d’una borsa de treball, integrades en el Grup 

AP.  

 

Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 8 de maig de 2019, es va dictar el 

següent: 

 

“ Per  Junta de Govern Local celebrada el 10 d’abril de 2019 es van aprovar les 

bases que han de regir la convocatòria per cobrir 2 places de monitors/es de lleure 

pel Casal Esportiu 2019 i creació d’una borsa de treball, integrades en el Grup AP.  

 

Atès que ha finalitzat  el termini de presentació d’instàncies per a prendre part en el 

procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu en la base 5a. de les generals 

reguladores dels processos selectius per a l’accés a l’ocupació pública d’aquest 

Ajuntament.  

 

En ús de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, 

DISPOSO: 

 

Primer.- Aprovar la llista provisional annexa a aquesta resolució, d’aspirants 

admesos/es i exclosos/es a les proves selectives per a cobrir amb caràcter 

temporal, dues places de monitors/es de lleure pel Casal Esportiu 2019 i creació 

d’una borsa de treball, integrades en el Grup AP. 

 

Segon.- Exposar al públic la relació complerta d’aspirants admesos i exclosos en la 

pàgina web de la corporació i en el tauler municipal d’anuncis d’aquest Ajuntament, 

així com aquesta resolució. 

 

Tercer.- Convocar els aspirants a la valoració de mèrits el dia 22 de maig de 2019 

a les 9.00 h del matí, en espais de temps suficient per a fer les entrevistes i/o 

valoracions oportunes, a les dependències municipals que se’ls indicarà. 

 

Quart.-  Concedir a les persones interessades un únic termini de deu dies naturals, 

comptats des de la publicació d’aquesta resolució, per a correccions i possibles 

reclamacions. En el cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació en aquest 

termini contra la relació d’aspirants admesos i exclosos  es considerarà 

definitivament aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a 

publicar-la. 

 

Cinqué.- Notificar el contingut d’aquesta resolució als aspirants. 
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ANNEX 

 

 
LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS/ES ADMESOS/ES  

  

Ordre Cognoms i Nom DNI Condicionat 

1 N.H.S XXXX062A   

2 C.G.M XXXX723A  

3 R.A.L XXXX538A Presentar actualitzat el Certificat 
negatiu Registre Central de 
Delinqüents Sexuals d’antecedents 
penals. 

4 L.C.P XXXX338E Presentar actualitzat el Certificat 
negatiu Registre Central de 
Delinqüents Sexuals d’antecedents 
penals. 

5 P.R.S XXXX849S  

6 T.C.A XXXX740D  

7 I.I.M XXXX092P Presentar actualitzat el Certificat 
negatiu Registre Central de 

Delinqüents Sexuals d’antecedents 
penals. 

 

 
LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS/ES NO 
ADMESOS/ES 

No hi han hagut 

 

 

 

Riells i Viabrea, 9 de maig de 2019 
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