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ACTA DE LA SELECCIÓ DE DIA 6 DE MARÇ DE 2019, RELATIVA A LA SELECCIÓ
FETA A TRAVÉS D’OFERTA GENÈRICA DEL SOIB PER A LA PROVISIÓ D'UNA
PLAÇA D’OFICIAL LLAUNER, PER CONTRACTE DE RELLEU (JUBILACIÓ PARCIAL
AL 50%)
Oferta genèrica registre núm: 04 2019 000259-3
CNO: 7221
Codi de Municipi: 07015
Data selecció: 6 de març de 2019, a les 9 del matí
Lloc: Edifici de la Policia Local de Ciutadella.
Relació de persones interessades a través del SOIB:
DNI
25402766V
41609906P
45638854T
41735495V

Personal tècnic que du a terme la selecció: Joan Moll, enginyer municipal, Sam Moll Bosch,
tècnic extern i Ernesto Sancho Marquès, oficial llauner municipal. Aixeca acta de la sessió Santiago
Roman, que actua com a secretari. Actua d’assessora del procés de selecció, Pilar Simon Garcia,
directora d’Educació.
A dia 6 de març, al registre d’entrada no consta que cap dels candidats hagi entregat els papers
sol·licitats per a la selecció del candidat/a.
El dia de la selecció, ha assistit el següent candidat:
DNI
41735495V

Que informa que, tot i que va iniciar el procés d’entrar la documentació per via telemàtica, no té el
registre o el justificant d’haver-ho fet.
Tenint present que els candidats havien rebut les indicacions següents:
Documentació a presentar a l’ajuntament abans de dia 04/03/2019, a les 14 hores necessària per
poder accedir a la selecció:
- Còpia autèntica del DNI
- Còpia autèntica de la titulació acadèmica.
- Còpia autèntica de la targeta d’atur
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- Declaració jurada (adjunta al final d’aquest document).
- Còpia autèntica del certificat de la Junta Avaluadora del nivell B1, equivalent o superior. En el
cas que no es tingui s’haurà de fer una prova del nivell de català que serà eliminatòria.
- Còpia autèntica dels certificats o contractes de feina que permetin demostrar la feina efectuada
relacionada amb el perfil laboral sol·licitat, si s‘escau.
- Còpia autèntica dels certificats que permetin demostrar la formació efectuada amb el perfil
laboral sol·licitat, si s’escau.
- Còpia autèntica del carnet de conduir, si s’escau
Forma i termini de presentació
Aquesta documentació s’ha de presentar al Registre general d’entrada de l’Ajuntament de
Ciutadella, Plaça des Born, 15, en horari de 9.00 a 14.00 o bé telemàticament a través de la seu
electrònica municipal https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/gserveis.aspx a través
d’una instància genèrica, exposant que l’objecte és la documentació requerida per l’oferta
genèrica núm: 04 2019 000259-3, expedient: 006694/2018
La documentació s’ha de presentar abans del dia 4/03/2019, a les 14 hores.
Es declara deserta la convocatòria,
I quan són les nou hores trenta minuts, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, he redactat
aquesta acta.

Santiago Román
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