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Assumpte

Anunci exposició públic en document annex
extern llistat aspirants borsa treball
permanent treballadors/es socials de 2
novembre 20 a 25 setembre 2021 ordenats.

AJUNTAMENT DE SALOU
REGIDORIA DE BENESTAR, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
Localització de l'activitat

ANUNCI
AJUNTAMENT DE SALOU

El regidor delegat de Serveis Generals ha dictat resolució número 5060/2021 de 28 de
setembre de 2021, d’aprovació del llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos del
procés selectiu convocat per a la creació d’una borsa de treball permanent de treballadors/es
socials que van presentar la seva instància des del dia 26 de desembre de 2020 al 25 de
setembre de 2021, les bases específiques d’aquesta convocatòria s’han publicat al BOPT de
data 27 d’octubre de 2020 amb número d’inserció CVE 2020-07806.
En la mateixa resolució també aprova la composició dels membres de l’òrgan qualificador
que ha de valorar aquest procés selectiu.
L’òrgan qualificador per acta de data 27 de setembre de 2021 realitza la valoració dels mèrits
aportats dels aspirants admesos en aquest procés selectiu i l’actualització de dades
d’aspirants ja admesos en anterioritat i també declara l’ordre de selecció amb la inclusió de
tots els aspirants des del 2 de novembre al 25 de setembre de 2021.
El termini d’esmenes és també permanent, si un aspirant resta exclòs del procés selectiu,
mentre estigui oberta aquesta borsa de treball permanent tindrà l’opció de poder esmenar
així mateix els aspirants admesos també poden aportar més documentació.
A continuació es fa públic al taulell d’anuncis de la Corporació com a document annex extern
el llistat d’aspirants admesos i exclosos, la valoració dels mèrits els aspirants admesos i la
composició dels membres de l’òrgan qualificador d’aquest procés selectiu.
Peu de recurs
Contra els actes del Tribunal les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant el president de la corporació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual de conformitat amb allò
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que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú
de les administracions públiques (LPAC). Tot això, sense perjudici de poder interposar
l'interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Alcalde
F_GRPFIRMA_GRUP_REGIDORS
Pere Granados
Carrillo
30-09-2021 14:47
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