Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Baix Llobregat - Barcelona

ANUNCI
Llista dels concursants que han superat la puntuació mínima, establerta a
les Bases de la convocatòria del concurs de mèrits per a la contractació
de dos educadors/es per a la Llar d’Infants Municipal, com a personal
temporal a jornada complerta i creació d’una borsa de treball per a la
cobertura de places vacants o substituts, i data de convocatòria per
entrevistes.
L’alcaldia en data del 12/05/2016, ha emès la resolució següent:
DECRET NÚM. 206/2016.- Vist que per Decret d’Alcaldia 161/2016, de 13
d’abril de 2016, i núm. 176/2016 de 22 d’abril de 2016, es va determinar la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, corresponent a la convocatòria del
concurs de mèrits per a la contractació de dos educadors/es per a la llar
d’infants municipal, com a personal laboral temporal, a jornada complerta i
creació d’una borsa de treball per a la cobertura de places vacants o substituts
.
Vist que en data 27 d’abril 2016, i 3 de maig 2016, el Tribunal qualificador va
realitzar la valoració de mèrits, de conformitat amb las Bases establertes de la
convocatòria.
Vist que una vegada feta la valoració de mèrits, s’ha de publicar la llista dels
oponents que han superat la puntuació mínima establerta, i procedir a convocar
als mateixos per les entrevistes .
I en ús de les atribucions que em confereix la Legislació vigent.
HE RESOLT .
PRIMER.- Aprovar la llista dels concursants que han superat la puntuació
mínima establerta a les Bases de la convocatòria del concurs de mèrits per a la
contractació de dos educadors/es per a la llar d’infants municipal, com a
personal laboral temporal, a jornada complerta i creació d’una borsa de treball
per a la cobertura de places vacants o substituts, amb la següent :
RELACIÓ D’APTES
DNI
45787604D
43538727A
47787779N
52204130H
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47834032N
47662156S
47636959A
53312015Q
53314012N
SEGON.- Convocar als components del Tribunal qualificador, i als concursants
citats a la llista d’aptes anterior, pel dia 2 DE JUNY 2016, a les 9 h mati a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat C/ Pça.de la Vila
1, per a procedir a fer les entrevistes
TERCER- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.santclimentdellobregat.cat)
Sant Climent de Llobregat, 12 de maig de 2016.

La Secretaria.

Isabel Martinez Bellver.

Plaça de la Vila, 1

-08849 – Tel. 93.658.07.91 Fax 93.637.65.58 http://www.santclimentdellobregat.cat st.climent@diba.cat

