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RESOLUCIÓ DE BATLIA
Una vegada transcorregut el termini formal per resoldre les mancances o presentar
els documents preceptius que hagin motivat la no admissió a la llista provisional de
sol·licituds admeses i excloses per al procés selectiu per cobrir una plaça
d’animador/a sociocultural del projecte DINAMITZACIÓ JUVENIL DE MONTUÏRI,
d'acord amb les facultats que m'atorguen les citades bases, HE RESOLT :
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a les referides
proves i que figura a continuació:

CIF
43161598M

41536969G
41523346C
43197971S
43212171R
47777845Z

DECRET

ASPIRANTS EXCLOSOS
CIF
41587267R
SEGON.- Nomenar el Tribunal Qualificador format per:
- President: El Sr. Jose Ramon Sicre Vidal, Secretari – Interventor de l’ajuntament, o
persona en qui delegui.
- Vocals: Sr. Jeroni Sard Brunet, administratiu de l’àrea de Desenvolupament Local
de l’ajuntament.
- Secretari: Sra. Joana Maria Rossiñol Pocoví, Dinamitzadora sociocultural i juvenil de
l’ajuntament.
El Tribunal qualificador no es pot constituir ni actuar sense l’assistència com a
mínim de la meitat dels seus membres, entre els que han de figurar necessàriament
els qui actuïn com a President i Secretari.
TERCER.- Publicar la relació definitiva d'admesos i exclosos a la seu electrònica
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ASPIRANTS ADMESOS
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d'aquest Ajuntament [http://montuiri.eadministracio.cat] i en el Tauler d'anuncis.
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HORA

DECRET

QUART.- Convocar les persones admeses al procés selectiu per realitzar l’entrevista
curricular pel proper dimarts 8 de setembre a partir de les 10.30 hores a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Montuïri. S’estableix l’ordre d’actuació per ordre alfabètic
del llinatge, segons la Base Setena - Desenvolupament del procés selectiu, quedant
en aquests horaris:

