ANUNCI
Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 21 de maig de 2018 s’ha aprovat la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés selectiu per la creació d'una
borsa de treball de monitors/es d'activitats fisicoesportives i lleure per a l'àrea de serveis a les
persones de l'Ajuntament de Montmeló mitjançant el sistema de concurs.
"Primer.- APROVAR la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés
selectiu per la creació d'una borsa de monitors/es d'activitats fisicoesportives i lleure per l'àrea
de serveis a les persones. Als aspirants se’ls assigna un codi que coincideix amb el número de
registre d'entrades, amb el qual se’ls identificarà en el present expedient i en les successives
comunicacions, notificacions i/o resolucions sobre el present procés de selecció, als efectes de
donar compliment a la normativa de protecció de dades i no difondre la seva identificació. La
llista és la següent:

CONVOCATÒRIA DE MONITORS DE LLEURE:

ADMESOS

EXCLOSOS

CONVOCATÒRIA MONITORS D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES:
ADMESOS

EXCLOSOS

Segon.- DESIGNAR la composició del Tribunal qualificador que ha de decidir sobre el present
concurs-oposició, que estarà integrat pels membres següents:
President: Sr. Jordi Segura Muñoz, tècnic auxiliar d'esports de l'Ajuntament o persona en qui
delegui.
Vocals: Sr. Xavier Ribalaygua Cladellas, tècnic de joventut festes i tradicions o persona en qui
delegui.
Sr. Ernest Micàs Isús, tècnic de Promoció Econòmica o persona en qui delegui.

Secretària: Sra. Clara Palazón Huelves, tècnica de Recursos Humans, o persona en qui
delegui.
No serà membre del tribunal, però estarà present en el procés de selecció, amb veu però sense
vot, un representant del personal laboral de l’Ajuntament de Montmeló o Residència Can
Dotras.
Quart.- CONVOCAR els membres del tribunal i els/les aspirants admesos a l'Ajuntament de
Montmeló (Plaça de la Vila, 1), per realitzar l'entrevista personal d'acord amb la taula següent:

DIA 24 DE MAIG DE 2018

DIA 25 DE MAIG DE 2018

Cinquè.- PUBLICAR les anteriors resolucions a la pàgina web de l'Ajuntament i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.
L’Alcalde,
Antoni Guil Roman
(Signat electrònicament)

