ANUNCI
SOBRE L’APROVACIÓ DEL LLISTAT D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN
PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL D’UN LLOC DE TREBALL
SUBALTERN-NOTIFICADOR, EN RÈGIM LABORAL I A TEMPS PARCIAL, PEL SISTEMA
CONCURS I EN TORN LLIURE, A CONTRACTAR AMB L’AJUT PER AL SUPORT A
CREACIÓ DE L’OCUPACIÓ APROVAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, EN
MARC DEL PROJECTE RUBIK7.

EL
DE
DE
LA
EL

Per acord adoptat per Decret de l’Alcaldia Presidència, s’ha aprovat el llistat d’aspirants admesos i
exclosos del procés selectiu per a la contractació en règim laboral i a temps parcial d’un lloc de
treball de subaltern-notificador, amb l’ajut al suport a la creació de l’ocupació aprovat pel Consell
Comarcal del Bages, en el marc del projecte Rubik7, segons el següent detall (es fan constar, per a la
identificació dels aspirants, el número de registre d’entrada de la sol·licitud i el DNI anonimitzat):
ASPIRANTS ADMESOS
E20200009640
E20200009650
E20200009723
E20200009815
E20200009859
E20200009870

***1226**
***1370**
***3696**
***8344**
***2263**
***4242**

Per acreditar que compleixen els requisits establerts a les bases reguladores

ASPIRANTS EXCLOSOS
E20200009629
E20200009649
E20200009771
E20200009805
E20200009854

***8182** (1)
***2786** (2)
***6782** (1)
***2790** (1)
***7238** (1)

(1) Per no complir els requisits de la convocatòria, en no tenir constància d’expedient a Serveis Socials
(2) Per haver estat contractat/da en la convocatòria Rubik6
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Així mateix, es convoca als i les aspirants admesos a l’entrevista personal que tindrà lloc el
dimarts, dia 17 de novembre, a l’Espai Impuls (c. Montserrat, 50 de Sant Vicenç de Castellet) segons els
horaris següents:
Hora
09:00 h
09:15 h
09:30 h
09:45 h
10:00 h
10:15 h

Aspirant
***1226**
***1370**
***3696**
***8344**
***2263**
***4242**

Posteriorment es farà la valoració del concurs lliure i es determinaran els resultats de la fase 2 de
concurs, que serà publicada a la web per a coneixement de les persones interessades. Així
mateix, es farà la proposta de contractació a favor de la persona que hagi obtingut una major
puntuació.

El que s’exposa al públic en el tauler d’anuncis oficials i a la seu electrònica de l’Ajuntament per a
coneixement de les persones interessades, i per a informació pública.

Sant Vicenç de Castellet, 16 de novembre de 2020
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