Carrer Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61
http://www.svmontalt.cat

DECRET
Identificació de l’expedient :
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH
Expedient: 2018/921 96 RRHH
Contingut: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I DATA PROVES
En data 12 de juny de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació de
sol·licituds de participació en el procés selectiu per a cobrir temporalment, amb
caràcter d’urgència, llocs de treball de monitors per a les estades esportives i
les mini estades per a les estades esportives de la temporada estiuenca de
2018 i borsa d’interins.
La base 5 de les bases que han regit el procés selectiu, estableix:
1. Després del termini màxim de dos dies, comptat des de la data de

finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la
corporació aprovarà mitjançant resolució la llista d'admesos/es i exclosos/es
d'aquesta convocatòria. La resolució esmentada es publicarà al tauler oficial
d’anuncis i al web municipal.
Els/les aspirants disposaran d'un termini de dos dies hàbils per a esmenes o
reclamacions.
2. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de dos

dies. Si després d'aquest termini no s'ha dictat cap resolució les al·legacions
s'entendran desestimades.
D’acord amb tot l’esmentat,
RESOLC
Primer. Aprovar provisionalment la llista d’admesos i exclosos del selectiu per
a cobrir temporalment, amb caràcter d’urgència, llocs de treball de monitors per
a les estades esportives i les mini estades per a les estades esportives de la
temporada estiuenca de 2018 i borsa d’interins:
38856143N
38865565E
39424864N
39966834X
39966543H
39410495H
39401363V
39950387P

CPISR-1 C
Miquel Àngel
Martínez i
Camarasa

CPISR-1
Cristina
Marín
Carcassona

47271057P
39402393N

Aquesta llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova
publicació, si en el termini de dos dies hàbils no hi ha reclamacions acceptades.
Segon. Fixar el proper dia 15 de juny de 2018 a les 9.30 hores com a primera
crida per a la celebració de la prova pràctica a l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt i a les 16.30 hores com a segona crida per a la celebració de la prova
pràctica. Un cop celebrat l’exercici pràctic de cada crida, per als aspirants que
l’hagin superat, es procedirà a la celebració de l’entrevista.
Tercer.- Donar publicitat de la present resolució a la pàgina web municipal
www.svmontalt.cat i al tauler d’anuncis de la Corporació.

Sant Vicenç de Montalt, 13 de juny de 2018
L’Alcalde,

Davant meu,
La secretària acctal.

