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ACORDS DE DATA 4 I 5 DE DESEMBRE DE 2018 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS
DE SELECCIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS DE LLEURE I
MONITORS ARTÍSTICS, MITJANÇANT EL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS RESULTATS FINALS
D’AQUEST PROCÉS SELECTIU.
Primer.- Fer públics els resultats del procés selectiu per constituir una borsa de treball de
monitors de lleure i de monitors artístics, d’acord amb la puntuació obtinguda pels
aspirants, els quals restaran en llista d’espera segons aquest ordre, per donar cobertura
d’una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de personal d’aquestes
categories per la realització del Parc de Nadal i altres activitats organitzades per
l’Ajuntament relacionades amb el lleure o l’esport, i també per excés o acumulació de
tasques, per baixes laborals i altres contingències d’aquesta categoria que impedeixin
donar continuïtat d’una manera adequada al servei en les diferents àrees de
l’Ajuntament que així ho requereixin.
BORSA DE MONITORS DE LLEURE

ORDRE BORSA Identificació aspirants

QUALIFICACIÓ
CONCURS

TOTAL PUNTUACIÓ PROCÉS
SELECTIU

1 ****5957E

6,66

6,66

2 ****8490G

3,89

3,89

3 ****7199A

3,71

3,71

4 ****0777A

3,04

3,04

5 ****8021K

2,70

2,70

6 ****5932G

2,27

2,27

7 ****1186V

1,92

1,92

8 ****2023P

1,71

1,71

9 ****1628G

1,52

1,52

10 ****5204S

1,29

1,29

11 ****0080W

1,28

1,28

12 ****5328R

1,02

1,02

0,03

0,03

13 ****3300C
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general

TOTAL PUNTUACIÓ PROCÉS
SELECTIU

1 ****2106Q
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13,12
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2,07
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1,63
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0,3

0,3

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació
Tramitació

QUALIFICACIÓ
CONCURS

cd3bbe3e965f437bbed0d07ca021c6be001
https://seu.tarrega.cat

Expedient:
Descrip.:

001/2018/5212/G116
Procés selectiu per constituir una borsa de
treball de Coordinadors/res de lleure, monitors
de lleure i monitors artístics.

Segon.- Comunicar que aquestes borses de treball tindran una vigència de dos anys, a
comptar de l’últim dia de la data de selecció. Això no obstant, vist l’establert a
l’apartat 12 de les bases, la seva vigència es podrà prorrogar fins a l’aprovació d’una
nova borsa, i a més, aquest termini podrà ser inferior en els casos següents:
a) Si es fa convocatòria de places corresponents a oferta pública d’ocupació de la
mateixa categoria. En aquest cas la nova borsa de treball que es generi substituirà a la
borsa constituïda en aquesta convocatòria.
b) Si en el cas que, davant d’una crida per cobrir un lloc de treball, cap de les
persones que composin la borsa, l’accepti.
Tercer.- Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a l’article
45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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