EDICTE
Relatiu a la convocatòria per a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament
local per realitzar les actuacions del Pla de treball de l'Àrea urbana sud-oest del Gironès
amb règim d'obra o servei determinat condicionat a les resolucions del Servei d'Ocupació
de Catalunya, amb formació de borsa de treball destinada a cobrir possibles vacants o
substitucions
La Presidència del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant decret de data 31 d'agost de
2016, ha resolt el següent:
“Primer.

Aprovar la relació de persones aspirants admeses i excloses al procés
selectiu per contractar un agent d'ocupació i desenvolupament local per
realitzar les actuacions del Pla de treball de l'Àrea urbana sud-oest del
Gironès amb règim d'obra o servei determinat condicionat a les resolucions
del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb formació de borsa de treball
destinada a cobrir possibles vacants o substitucions, amb el contingut
següent:

ASPIRANTS ADMESOS:
DNI
...012-T
...835-X
...685-F
...629-G
...765-N
...043-N
...767-V
...285-F
...369-Z

Sigles
RBJ
GPV
MRA
PSR
CEB
NRJ
MBB
RSV
PID

ASPIRANTS EXCLOSOS:
DNI
...552-Z
...979-J
...623-Z

Núm. reg.
MFB
AVL
SAG

Motiu
No acredita la titulació requerida a les bases de la convocatòria
No acredita la titulació requerida a les bases de la convocatòria
No acredita la titulació requerida a les bases de la convocatòria

Segon.

Convocar els aspirants admesos el propvinent 5 de setembre de 2016, a les
9.00 h del matí a la seu del Consell Comarcal del Gironès per dur a terme
l'exercici pràctic. Els aspirants que no hagin acreditat els coneixements
suificients de llengua catalana hauran de realitzar la prova corresponent el
propvinent 2 de setembre de 2016, a les 9.30 h del matí a la seu del Consell
Comarcal del Gironès.

Tercer.

Els aspirants hauran de presentar-se amb el DNI, el qual podrà ser sol·licitat
en qualsevol moment de les proves.
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Quart.

El Tribunal avaluarà l'exercici pràctic realitzat i publicarà el seu resultat en el
tauler d’anuncis del lloc on es desenvolupin les proves. Així mateix, decidirà i
publicarà la data, l’hora i el lloc de la prova i el resultat final del procés
selectiu.

Cinquè.

De conformitat amb la base 4.3 de les bases generals, publicar aquesta
resolució a l'e-tauler i al web del Consell Comarcal del Gironès.”

Girona, 31 d'agost de 2016
El president
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