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Assumpte

Anunci llistat aspirants borsa de treball
permanent de conductors/es del Patronat de
Turisme de Salou fins a finals mes de juny de
2018

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME SALOU
Localització de l'activitat

PATRONAT DE TURISME DE SALOU
ANUNCI sobre el llistat d’admesos i exclosos amb la valoració de mèrits dels aspirants que
van presentar la seva instància fins el 25 de juny de 2018, per a la creació d’una borsa de
treball permanent de conductors/es del Patronat Municipal de Turisme de Salou, segons
annex I.
El President ha dictat resolució per tal d’incloure als aspirants a la borsa de treball permanent
de conductors/es del Patronat de Turisme des de l’últim decret de data 15 de febrer de 2018
i fins a finals del mes de juny de 2018.
L’òrgan qualificador, per acta de data 3 de juliol de 2018 realitza la valoració dels mèrits
aportats pels aspirants inclosos inicialment i els que han aportat actualitzacions, segons
marca la base 5 de proves selectives, fase de concurs, de les bases genèriques de
funcionament de les borses de treball permanent del Patronat Municipal de Turisme i de la
base 3, sobre sistema de selecció, de l’annex d’especificacions d’aquesta convocatòria.
Formen part d’aquests llistats les instàncies presentades el mes en curs, més les
acumulades, publicant-se cada mes en el tauler d’anuncis i a la plana web de la Corporació,
www.salou.cat i/o a la pàgina web del Patronat Municipal de
Recursos a interposar: Turisme de Salou, www.visitsalou.eu
Contra la resolució dictada pel President, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, o si el vostre domicili és en una altra província, davant el Jutjat Contenciós
administratiu competent en aquesta, si ho preferiu, en el termini de dos mesos.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes.
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ANNEX I
LLISTAT D’ ADMESOS I D’ EXCLOSOS I VALORACIÓ DELS MÈRITS APORTATS PELS
ASPIRANTS AL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL PERMANENT DE CONDUCTORS/ES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE SALOU FINS A FINALS DEL MES DE JUNY DE 2018
ADMESOS

COGNOMS I NOM
SÁNCHEZ ORERA, JAVIER ANTONIO
PERALES MARTÍNEZ, FERNANDO
BENÍTEZ GÓMEZ, DAVID
HURTADO CARNÉ, JOSEP MARIA
TENLLADO SANCHO, FLORENCI
MARTÍNEZ CASTILLO, JUAN

CATALÀ
APTE
APTE
NO APTE
APTE
APTE
APTE

DATA
PRESENTACIÓ
INSTÀNCIA PUNTUACIÓ
24/04/2015
3,5
8/02/2017
1,75
1/03/2016
0,5
23/04/2015
25/04/2017
29/04/2015

2,25
0,95
0,5

EXCLOSOS
...9886H
Per no presentar un currículum vitae ni el comprovant del pagament dels drets d'examen, tal
i com indica el punt 3 de les bases genèriques, i per no acreditar la titulació bàsica tal i com
indica l’apartat a) del punt 2 de l'annex d'especificacions sobre condicions i requisits que han
de reunir els aspirants de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball permanent
de conductors/es del trenet turístic del Patronat de Turisme.
...7282A
Per no acreditar el carnet de conduir del tipus D-transport de viatgers, tal i com exigeix
l’apartat b) del punt 2, condicions i requisits que han de reunir els aspirants, dins l’annex
d’especificacions per a la creació d’una borsa de treball permanent en la categoria de
conductors/es del trenet turístic.
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...8544F
Per no complir el requisit d'acreditar la titulació mínima obligatòria com indica el punt a) de
la base 2 de l'annex d'especificacions sobre condicions i requisits que han de reunir els
aspirants de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball permanent de
conductors/es del trenet turístic del Patronat de Turisme.
...6027N
Segons indica el punt número 8, període de pràctiques/prova de caràcter selectiu, de les
bases genèriques de funcionament de les borses de treball permanents del Patronat
Municipal de Turisme de Salou.
...9955V
Per no complir el requisit d'acreditar la titulació mínima obligatòria com indica el punt a) de
la base 2 de l'annex d'especificacions sobre condicions i requisits que han de reunir els
aspirants de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball permanent de
conductors/es del trenet turístic del Patronat de Turisme.
Regidor delegat de
F_GRPFIRMA_GRUP_REGIDORS
Promoció Turística
Benet Presas
Sureda
(Decret núm
1213/2018 de
09/03/2018)
12-07-2018 19:35
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