Es fa públic que la Junta de Govern Local, en data 4 de març de 2019, ha adoptat l’acord el
qual es transcriu a continuació:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 15 d’octubre de 2018, s’han aprovat les
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una
borsa de personal per a la cobertura de places vacants i la cobertura de necessitats del servei,
o substitucions d’empleats, monitors esportius o altres activitats i/o projectes esportius.
Vist que s’ha portat a terme el procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal temporal
amb els perfils professionals de recepcionista, socorrista i monitor esportiu.
Vista l’acta número 1, de data 14 de febrer de 2019, on hi consta la proposta del Tribunal
qualificador en relació al llistat d’aspirants que han superat el procés selectiu, per ordre
decreixent de puntuació.
Vist que s’han complert amb els requisits establerts a l’article 61 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.
Vistos els articles 19 i 20 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOP de data 30 de juny de 2015).
Per tot l’ exposat, i a proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la borsa de personal per a contractes temporals del Complex Esportiu
Municipal de Cabrils, d’acord amb la següent relació ordenada de forma decreixent per ordre de
puntuació:
NÚM. ORDRE BORSA
RECEPCIONISTES
1
2
NÚM. ORDRE
BORSA
SOCORRISTES
1
2
3
4
NÚM. ORDRE
BORSA MONITORS
ESPORTIUS
1
2
3
4

COGNOMS I NOM
QUINTANA ORTEGA, GABRIELA
VONHAZ, EVELIN
COGNOMS I NOM
GOMIS ESPIGARES, VANESA
FÁBREGAS PECHARROMAN, VICTOR
BANEGAS SEDANO, JUAN JOSÉ
PARDO ÁLVAREZ, RAQUEL
COGNOMS I NOM
GOMIS ESPIGARES, VANESA
MANSILLA ANGUITA, FRANCISCO JAVIER
FÁBREGAS PECHARROMAN, VICTOR
PARDO ÁLVAREZ, RAQUEL

NIF
*****129R
*****165M
NIF
*****549J
*****396S
*****228Z
*****459V
NIF
*****549J
*****985K
*****396S
*****459V
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ANUNCI

Segon.- Publicar al tauler d’edictes i a la web municipal de l’Ajuntament de Cabrils el llistat dels
aspirants que formen part de la borsa de personal esmentada per estricte ordre de puntuació
decreixent, als efectes de considerar-se notificada aquesta resolució a totes les persones
interessades.”
Cabrils, 6 de març de 2019
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