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ANUNCI
En relació al concurs per la provisió d’una plaça de peó de serveis de manteniment, amb caràcter laboral temporal,
a temps complet, pel sistema de concurs de mèrits més prova pràctica, es fa pública l’acta de constitució del
Tribunal i qualificació del concurs:
“ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I QÜALIFICACIÓ DEL CONCURS PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE
PEÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, AMB CÀRACTER LABORAL TEMPORAL A TEMPS COMPLET
A la sala de sessions de l’ajuntament, essent les 11 hores del dia 13 de juny de 2019, i havent estat convocats a
l’efecte, es reuneixen els membres del Tribunal que han de valorar els mèrits al·legats i degudament justificats per
cada aspirant per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits més prova pràctica, d’una plaça de peó de brigada,
amb caràcter laboral temporal a temps complet per realitzar el Projecte de suport a la brigada de l’Ajuntament de
l’Estany 2019-2020.
Atès que no hi ha cap membre dels assistents que es consideri comprès en cap de les causes d’abstenció
establertes a l’art. 18 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres següents:

- President/a: La secretària de la Corporació
- Vocal 1: operari de la brigada de la Corporació
- Vocal 2: administrativa de la Corporació coordinadora de la brigada, actuant com a secretària del
tribunal.
I acorda es procedeixi a la valoració de mèrits dels aspirants a cobrir la plaça.
D’acord amb les normes de qualificació establertes a les bases de la convocatòria, es passa a qualificar els mèrits
al·legats i acreditats en la instància pels aspirants , i per unanimitat s’acorda el següent:
IDENTIFICADOR - NIF
PUNTUACIÓ MÀXIMA
*****731K

ENTREVISTA

PROVA

TOTAL

10

10

20

5

4

9

No apte

Per tant, el Tribunal declara desert aquest procés selectiu, per la plaça de peó de serveis de manteniment, ja que la
única persona candidata no l’ha superat.
I no havent-hi mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 14:51 hores del dia de l’encapçalament. Signen
aquesta acta les persones vocals i la presidenta.”
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