En compliment de les bases específiques que han de regir el procés de
selecció, mitjançant concurs de mèrits, d’un/a educador/a social per al Centre
Obert Casal Marino de les Borges Blanques, en règim de personal laboral
temporal i creació d’una borsa de treball, publicades en el BOP de Lleida núm.
148 d’1 d’agost de 2019, i una esmena en el BOP de Lleida núm. 154 de 9
d’agost de 2019, així com també al tauler electrònic de l’Ajuntament, de la
mateixa data i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, es fa públic que per Decret
d’Alcaldia de 24 de setembre de 2019, s’ha resolt el següent:
Primer.- Aprovar la relació definitiva de persones admeses i excloses al procés
selectiu per contractar en règim de personal laboral de caràcter temporal una
persona d’integradora social per al Centre Obert Casal Marino de les Borges
Blanques i creació d’una borsa de treball.
Aspirants admeses definitivament:
Núm.
d’ord
re
1

Nom i cognoms

DNI

Nivell de català

Nerea Falcó Fernández

78101338P

Acredita

3

Sara Farré Macià

43734507F

Acredita

Aspirants excloses definitivament:
Núm.
d’ordre
1

Nom i cognoms
Laia Valls Martín

DNI

Motiu d’exclusió
No aporta la documentació indicada a la
base núm. 4 (DNI, titulació, nivell de
català, certificat negatiu Registre de
delinqüents sexuals)

Segon.- Publicar aquest decret al tauler electrònic de l’Ajuntament de les
Borges Blanques i a la seu electrònica en l’enllaç https://seue.cat/web/lesborgesblanques
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la representació del personal laboral de
l’Ajuntament de les Borges Blanques.
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera
sessió ordinària que tingui lloc per al seu coneixement.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Codi Validació: 6QPHNG2RAFJRJEWEHLWMH3T3Q | Verificació: http://lesborgesblanques.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Enric Mir Pifarré (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 24/09/2019
HASH: 9a6f5b858125f1bcab5e4143d4877e9d

ANUNCI D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES
ADMESES I EXCLOSES AL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR
TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL D’EDUCADOR/A SOCIAL
PER AL CENTRE OBERT CASAL MARINO, EN RÈGIM DE PERSONAL
LABORAL, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS I CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL
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Les Borges Blanques, 24 de setembre de 2019

L’Alcalde
Enric Mir i Pifarré

