
 

DECRET DE L’ALCALDIA

En relació amb el Decret d'Alcaldia, núm. 989, de data 8 de abril de 2019, pel qual s'aprova 
la convocatòria i bases específiques que han de regir la selecció per a la constitució d'una 
Borsa de Treball Temporal de TÈCNIC DE JOVENTUT, per a desenvolupar els programes 
de  joventut  subvencionats  en  el  marc  del  Pla  concertat  de  joventut  2019-2023  de 
municipalització de les polítiques integrals de joventut aprovat pel consell Rector de l’IVAJ i 
en previsió a futures contractacions temporals o nomenament interins que puguen sorgir 
en  aquestes  categories. El  procés  selectiu  es  realitzarà  mitjançant  dos  fases:  fase 
avaluació  Projecte  de  Joventut  (entrevista/defensa)  i  fase  valoració  de  mèrits  atesa la 
urgència en la contractació. 

Les  bases van ser publicades en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal en 
data 8 d’abril de 2019 i extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Castelló núm. 47, de data 11 d’abril de 2019.

Per  Decret  de  l'Alcaldia,  núm.  1265,  de  data  7  de  maig  de  2019,  s’aprova  la  llista 
provisional  d’admesos i  exclosos,  composició  del  Tribunal  i  data entrevista/defensa del 
projecte,  del  procés  selectiu  esmentat,  publicat  en  el  Tauler  d’Anuncis  de  la  Seu 
Electrònica Municipal de data 07/05/2019.

Havent finalitzat el termini per a esmenar defectes o errors.

De conformitat amb l'establert a les bases de la convocatòria i en ús de les atribucions que 
m'atorga l''article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

RESOLC:

Primer.  Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos a les esmentades proves, amb 
expressió  de  les  causes  que  han  motivat  la  no  admissió,  que  figura  com  ANNEX  I 
d'aquesta resolució.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica municipal i  
la pàgina web municipal (www.vinaros.es).

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX I -    RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

NOM I COGNOMS DNI

1 ADELL SIMARRO, NOEMÍ XXX9779XX

2 BLASCO PEÑA, RAQUEL XXX9364XX

3 DEL CASTILLO ÀVILA, IVAN XXX9984XX

4 NAVARRO MORENO, MARIA PILAR XXX7204XX

5 PETRESCU, ADRIANA XXX5340XX

6 RIZOS BONET, ALBA XXX8746XX

7 TORRES LÓPEZ, ALBA XXX7726XX

 



 

ASPIRANTS EXCLOSOS

NÚM. COGNOMS I NOM DNI MOTIU

1 MOLINA MÉNDEZ, ROCÍO XXX8797XX 3, 4, 5

Motiu exclusió:

(1). No presenten còpia del DNI o està caducat.
(2). No presenten còpia del títol exigit.
(3). No presenten justificant abonament drets examen.
(4). No presenten sol·licitud/declaració responsable dins del termini.
(5). No presenta Projecte de Joventut conforme base 10.1 de les Bases del procés de 
selecció.
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