AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P-4617900-H
Plaça del Castell, 1

ANUNCI DELS RESULTATS DEL PRIMER I ÚNIC EXERCICI DE LA FASE
D’OPOSICIÓ PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE
SOCORRISTES PER A LA PISCINA MUNICIPAL DE MUSEROS.
Concepción Martínez Martí, secretària de l'òrgan tècnic del procés de selecció
convocat per a la formació d’una borsa de treball de socorristes per a la piscina
municipal de Museros mitjançant el present escrit, de conformitat amb l'acta de
l'òrgan tècnic de selecció de data 16 de juny de 2021, anuncia el següent en
extracte d'aquesta:
El tribunal, amb l'assistència de la totalitat dels seus membres, acorda el següent.
En haver realitzat el día 16 de juny el primer exercici corresponent a la fase
d’oposició per a la formació d’una borsa de treball de socorristes per a la piscina
municipal de Museros, consistent en el cas pràctic, a la vista de l’informe de
l’Academia Marin, S.L. designada com assessora del citat òrgan, a continuació
s’indica el resultat dels aspirants:
Aspirant

Puntuació cas nº 1

Puntuació cas nº 2

Puntuació total

NVV426
NMG5ZK
01J23P
2GSKUX

8.5
8.5
7.5
8.5

9
8
8.5
5

17.5
16.5
16
13.5

L’òrgan tècnic de selecció aprova aquestos resultats. Atenent la base cinquena, no
s’hi elimina cap aspirant, ja que tots han aconseguit una puntuació superior a 9
punts.
A continuació es procedeix a obrir els sobres grans corresponents als exàmens amb el seu codi
i els sobres xicotets que contenen les dades personals i el codi, resultant:
codi
NVV426
NMG5ZK
01J23P
2GSKUX

Persona aspirant
D.M. Daniel
S.R. Daniel Felipe
G.A. Jorge
B.F. María

DNI
******772F
*****237Y
*****172R
*****046H
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S’ordena que es faça la publicació pertinent d’aquestes qualificacions, acordant-se
concedir un dia hàbil per a reclamacions en relació amb aquest resultats, sense
perjudici que contra aquest anunci del tribunal caldrà interposar recurs d'alçada
davant l'òrgan competent en el termini d'un mes de conformitat amb la legislació
vigent. La qual cosa s'exposa al públic als efectes oportuns.
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