Exp. GEABS 372/2019 - G117
Concurs de mèrits informadors turístics
CF/lr

Decret d’Alcaldia
Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data de signatura
electrònica, ha dictat el Decret següent:
“Mitjançant Decret de data 1 de març de 2019, es convoquen per màxima urgència, i
pel procediment de concurs de mèrits, un procés selectiu per a la cobertura en règim
laboral temporal de nou auxiliars – informadors turístics durant l’any 2019, a jornada
complerta. El període de contractació serà: una de les places del 1 d’abril al 31
d’octubre de 2019 i les vuit restants del 14 de juny al 13 de setembre de 2019,
coincidint amb la temporada d’estiu.
En la mateixa resolució s’aproven les bases que regiran la present convocatòria.
El dia 11 de març de 2019, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a
prendre part al concurs de mèrits.
Un cop revisada la documentació de les persones aspirants que han manifestat el
seu interès en prendre part a la convocatòria dins el termini establert i en la forma
legal, i demés documentació obrant a l’expedient i en virtut de les facultats atorgades
per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la Relació provisional dels aspirants admesos i exclosos
següent: (1r cognom, 2n cognom, nom, 3 darreres xifres DNI).
Persones aspirants admeses:
BMM757L
BFA207N
CRM443P
ESJ973Z
FCL859H
GFM862W

GAH211N
GLV194G
ICL205Y
MQP375K
MBM512C
PRD718W

PAA279B
RWC326Z
SSM380C
VGG621F

Persones aspirants excloses amb indicació del motiu d’exclusió:
Motiu
d’exclusió

ACM627Y
CML343K
CE466R
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PERE VILA FULCARA
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Batlle

CARLES FITA i
ALEGRE

14/03/2019

Secretari
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FFA850X
MPC260Z
OSN707A
PLE310K
SMS439Z
SSC395N

4i5
1, 6 i 7
1
3, 4 i 5
3, 4 i 5
1i7

1. No presenta la titulació requerida.
2. No presenta titulació requerida homologada.
3. No manifesta a la sol·licitud que compleix totes les condicions establertes a les bases
de la convocatòria.
4. No manifesta a la sol·licitud que reuneix totes les condicions establertes a les bases de
la convocatòria.
5. No manifesta a la sol·licitud que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud.
6. No adjunta DNI.
7. No adjunta currículum vitae

D’acord amb la base cinquena de la present convocatòria, les persones aspirants
excloses de manera provisional, tenen un termini fins el 18 de març de 2019, perquè
puguin, si és el cas, esmenar, reclamar o reparat les deficiències que s’hi hagin
observat.
Segon.- CONVOCAR, d’acord amb la base segona d’aquesta convocatòria, a totes
les persones aspirants que no han acreditat mitjançant certificat de nivell de
català, estar en possessió del nivell C1 del Marc Comú Europeu de referència per a
les llengües (MECR) o equivalent, el divendres 22 de març a les 9 hores, per a la
realització de la prova equivalent al nivell demanat.
Aquesta prova es valorarà amb el resultat d’apte o no apte; en cas de ser declarat no
apte l’aspirant quedarà automàticament eliminat del present concurs de mèrits.
En cas que els aspirants presentin l’esmentat certificat de nivell, com a termini màxim
abans de l’inici de la prova, quedaran exempts de la seva realització.

Tercer.- PUBLICAR la present resolució a l’ e-TAULER i web municipal.”
Ho mana i signa Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
davant meu, el Secretari, que certifico.
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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PERE VILA FULCARA

El Secretari,
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CARLES FITA i
ALEGRE

14/03/2019

Secretari
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