Referència:

2018/00004453K

Procediment:

Borses de treball / Borsí interins fosser

Assumpte

QUALIFICACIONS PROVA CATALÀ A2 I DATA PROVA TIPUS TEST

RECURSOS HUMANS (JCV)

ASSUMPTE: Llistat qualificacions prova català + data prova tipus test borsí fosser
El senyor Batle mitjançant Decret de l’Alcaldia ha resolt aprovar el llistat d’aspirants que han
superat la prova de coneixements de la llengua catalana i l’aprovació de la data de
celebració de la prova teòrica tipus test del procediment selectiu per a conformar un borsí
d’interins de FOSSER, en els termes següents:
En relació a l’acreditació dels coneixements de la llengua catalana:
Declarar superada l’acreditació dels coneixements mínims de la llengua catalana (nivell
A2) en relació als aspirants següents:
1.
2.
3.
4.

Aloy Collell, José (429XXXXXG).
Ordinas Salvà, Joan (430XXXXXV).
Sastre Signo, Joan Pau (432XXXXXT).
Valera Barros, Patricia (431XXXXXA).

Declarar no superada l’acreditació dels coneixements mínims de la llengua catalana
(nivell A2) en relació als aspirants següents.
1. Salas Ramón, Lorenzo (431XXXXXC). No presentat a la prova corresponent.
Convocar per a la realització de la prova teòrica tipus test de coneixements del programa
de temes (obligatòria i eliminatòria) als aspirants següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aloy Collell, José (429XXXXXG).
Cloquell Capó, Gabriel (430XXXXXB).
Marimón Camps, Juan (431XXXXXL).
Muñoz Quirós, José Antonio (430XXXXXG).
Ordinas Salvà, Joan (430XXXXXV).
Rodríguez Díaz, José Antonio (430XXXXXT).
Sastre Signo, Joan Pau (432XXXXXT).
Valera Barros, Patricia (431XXXXXA).

Les proves es duran a terme a les instal·lacions del Negociat de Formació i Ocupació de
l’Ajuntament de Marratxí el proper dilluns 8 d’octubre de 2018, a les 12:30 hores (Carrer
Balanguera, s/n del Pont d’Inca – Sa Cabana – Marratxí CP 07141).

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
11777147255726043321 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Marratxí, 24 de Setembre del 2018
El Batle,

Joan Francesc Canyelles Garau
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