
Ajuntament de
§ant Josep de sa Talaia

DEGRET DE L'ALCALDIA Núm.:79912013
Data: 2310512013

MDG/crr

ASSUMPTE: Aprovació provisional ttista d'admesos i exclosos per un borsí de
directors de temps lliure

Vist l'expedient en trámit relatiu a la convocatória per la provisió, mitjangant concurs de
mérits, d'una borsa de treball de carácter laboral per cobrir amb carácter laboral
temporal, la contractació de directors DE TEMPS LLIURE per a les escoles d'estiu i

altres activitats de temps lliure que organitza l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,
mitjangant el procediment de concurs.

Atés que ha finalitzat el termini per a la presentació de les sol.licituds per formar part
de I'esmentada borsa:

Dispós:

1r. Declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la
convocatória, que és la següent:

ASPIRANTS ADMESOS

REG.
ENTRADA DNI GATALA
5554t2013 32817754C r)
5560/2013 04600420Y
5801t2013 46958008N
5822t2013 469548227
5866/201 3 46956686R
5878t2013 47254736V
5992t2013 43136101S
6111t2013 20450951 H
6162t2013 47250766A
6238t2013 08828253W c)

(*) Aspirant que haurá de realitzar la prova de catalá del nivell exigit a les bases de la
convocatÓria que es realitzará el dissabte, I de juny a les 10.00 h, a les Escoles veies
de Sant Josep ( av. Es Cubells, núm. 18, Sant Josep)
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ASPIRANTS EXCLOSOS

REG.
ENTRADA DNI

CAUSA
o'exctusró

5589/2013 46959532H (1)
5974t2013 46955435S (1)
6210t2013 46957802J (1)

(1) No esta en possessió dels títols exigits en el.punt g) de la base segona que
s'especifiquen a les bases de la convocatÓria.

2n. Publicar la present resolució en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la
página web wvyw.santiosep.net d'acord amb el que estableix la base quarta de la
convocatória, concedint un termini de deu dies per a la correcció d'errors.

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Sant Josep de sa Talaia, en la data que figura a
l'encapgalament.

davant meu
LA SECRETARIA,

Sign.: María Nieves Marí Marí. García.


