Vist l'expedient tramitat per a la creació d'una Borsa de Treball per impartir el mòdul formatiu
de caràcter general del programa formatiu de qualificació bàsica, per a la contractació de
personal laboral, per la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
Vista l'acta de la sessió celebrada pel Tribunal Qualificador de data 26 de novembre de 2018,
de la qual resulta la proposta elevada a aquesta Presidència de creació de Borsa d'Ocupació
integrada pels aspirants que es relacionen més avall ordenats per la puntuació total obtinguda.
Vista l’al·legació presentada per part d’una de les candidates, i admeten el tràmit a
recurs i no estimant el canvi de nota de la baremació de mèrits.

PRIMER.‐ Aprovar la proposta de creació de Borsa de Treball per impartir el mòdul formatiu de
caràcter general del programa formatiu de qualificació bàsica efectuada pel Tribunal
Qualificador en data 26 de novembre de 2018, tal i com es relacionen a continuació:

DNI

PUNTUACIÓ FINAL

53625449‐Y

10,6

53633851‐J

8

53625344‐Q

7,8

53629046‐S

5,95

33450352‐A

5,9

74013217‐E

5,75

20032274‐X

5,5

53630987‐R

5,5

52789767‐Y

5,25

20056005‐M

3,75

53216256‐Y

3,25

53625173‐Y

3

20030056‐T

1,75

53210646‐P

0,75
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RESOLC

Número : 2018-0086 Data : 11/12/2018

Per tot l'anterior, examinada la proposta formulada a l'efecte pel Tribunal Qualificador que va
jutjar les corresponents proves selectives, i en ús de les atribucions que em confereixen els
articles 21.1.h) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i 41 nº 14.c) del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquesta Presidència

DECRETO

JUAN IGNACIO CERVERA ARBONA ( 1 de 1 )
PRESIDENT
Data Signatura : 11/12/2018
HASH: 953c9a182961123e17ac9347249dca94

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA

SEGON.‐ La Borsa d'Ocupació Temporal objecte de la present resolució entrarà en vigor el dia
de la seva aprovació, regint‐se per les regles de funcionament establertes en les Bases
aprovades per aquesta Presidència mitjançant Decret número 61 /2018 de data 10 d’octubre
de 2018.

TERCER.‐ Publicar el contingut d'aquesta Resolució en el tauler d'anuncis i en la pàgina web
www.massma.org, donant compte al Ple en la primera sessió que es celebri, als efectes legals i
reglamentaris.
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‐Signat electrònicament‐

DECRETO

EL PRESIDENT
Joan Ignasi Cervera Arbona

Número : 2018-0086 Data : 11/12/2018

Orba, a data que figura en el marge

