Decret núm.: -------Matèria: PERSONAL
Assumpte: LLISTA D'ADMESSOS I EXCLOSOS
I NOMENAMENT DEL TRIBUNAL PER EL
PROCÉS PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ DE MANTENIMENT (CONTRACTE DE
TREBALL DE RELLEU) COM A PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Expedient: ---------Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre
part en el procés de provisió d’una plaça de peó de manteniment (contracte
de treball de relleu) com a personal laboral de l’Ajuntament des Migjorn
Gran.
Atès que segons les bases de la convocatòria en el termini màxim d’1 mes,
al de la finalització del termini per a presentar instàncies, s’ha de
dictar resolució declarant aprovada la llista provisional de persones
admeses i excloses.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Admetre a prendre part en el concurs-oposició per a la provisió
d’una plaça de peó de manteniment (contracte de relleu) com a personal
laboral de l’Ajuntament des Migjorn Gran, als aspirants que a continuació
es relacionen:
NOM I LLINATGES
R.J.V.
A.M.F.
J.M.G.L.
N.L.P.
J.C.E.L.
M.F.A.

1
2
3
4
5
6

DNI
41.501.725-L
41.745.279-A
78.785.335-P
41.739.176-H
78.305.639-T
41.509.599-G

CATALÀ
EXEMPT

SEGON.- Declarar exempts de realitzar la prova de català equivalent al
nivell B1, per haver acreditat el nivell de català exigit, als aspirants al
costat del nom dels quals apareix la paraula “EXEMPT”
TERCER.- Nomenar els membres del Tribunal Qualificador del procés, les
persones que es relacionen a continuació:
PRESIDENT:
• Francisco Moll Huguet, Cap de la Brigada de l’Ajuntament d’Es Migjorn
Gran (TITULAR)
• Antonio Pavón Ruiz, Cap de la Brigada de l’Ajuntament d’Es Migjorn
Gran (SUPLENT)
VOCALS:
• Llorenç Capó Salord, treballador de la brigada de Ciutadella
(TITULAR)
• Andrés Moll Gomila, peó de la brigada d’Es Migjorn Gran (SUPLENT)
•
•

Anastasio Rodríguez Rodríguez, treballador de la brigada de Ferreries
(TITULAR)
Claudio Vidal Coll, peó de la brigada d’Es Migjorn Gran (SUPLENT)
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•
•

Pedro Triay Marqués, treballador de la brigada d’Es Mercadal
(TITULAR)
José Luis Salord Villalonga, treballador de la brigada d’Es Mercadal
(SUPLENT)

SECRETÀRIA
•
•

Catalina Pons Marqués, secretaria interina de l’Ajuntament d’Es
Migjorn Gran (TITULAR)
Anna Humanes Ludeña, administrativa de l’Ajuntament d’Es Migjorn
Gran (SUPLENT)

QUART.- Convocar a les persones que no consten com exempts d’acreditar el
nivell de català al primer punt, a realitzar la prova específica i
eliminatòria de coneixements de llengua catalana equivalent
al B1, el
proper dia 4 d’abril de 2017 a les 8.00 hores, al Saló Verd (c/ Major, 96).
La prova per acreditar el nivell B-1 de català contarà amb l’assessorament
lingüístic del Consell Insular de Menorca.
CINQUÈ.- Convocar a tots els aspirants exempts i els que superin la prova
de català, a la realització del primer exercici de la fase d’oposició que
tindrà lloc el dia 21 d’abril de 2017 a les 8.30 hores, a l’edifici
anomenat Saló Verd (C/ Major, 96)
SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en
la pàgina web municipal.
Es Migjorn Gran, a 28/03/2017

El Batle,

Davant meu,
la secretària interina,

Pedro G. Moll Triay

Catalina Pons Marqués

