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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Sant Celoni, 9 de febrer de 2018
Identificació de l’expedient
Convocatòria per a la generació d’una borsa de treball d’oficial de jardineria com a personal laboral temporal
adscrit a l’Àrea de Territori.
Fets
Vist l’expedient instruït per a la generació d’una borsa de treball d’oficial de jardineria com a personal laboral
temporal adscrit a l’Àrea de Territori.
Atès que el passat dia 29 de gener de 2018 va acabar el termini de presentació d’instàncies per participar
en aquest procés selectiu.
Ateses les facultats que m’atorga la base 4a. de la convocatòria.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, en els següents
termes:
Persones admeses:
* (S’indiquen el nom i les inicials dels cognoms dels aspirants així com els 3 primers números del
DNI i la lletra del NIF)

Nom

DNI

1

BR, Miquel

4781S

2

GR, David

5308J

3

GG, Jaume

3813N

4

GL, Angel

4664T

5

IM, Abraham

4640S

6

SF, Jordi

3511J

7

VF, Jordi

3651Y

8

W, Matthew David

X070X

Persones excloses: Cap
SEGON. L’òrgan de selecció d’aquesta convocatòria és el següent:
President:
Secretari:
Vocals:

Jordi Camps Guarch, Enginyer tècnic municipal
Suplent: Pilar Puig Calvet, directora àrea Territori
Isaac Morist Tirado, tècnic de Recursos Humans
Suplent: Mercè Mesa Torres, Tècnica de Recursos Humans
Jordi Jubany Fontanillas, Tècnic mig d’Espai Públic
Suplent: Marta Miralles Casina, Tècnica mitjana d’Espai Públic
Josep M. Oliveras Fernández, cap de colla de jardineria
Marc Compte Pujadas, oficial de jardineria
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D’acord amb la base 5, el tribunal podrà incorporar assessors especialistes en totes o algunes de les
proves.
TERCER. Es convoca les persones aspirants que han de realitzar la prova de nivell B2 de català el dia 27
de febrer de 2018 , a les 11:30hores, a l’edifici municipal del Sax Sala (carrer Montserrat, 28, Sant Celoni).
Persones convocades a la prova de català:
Inicials
GL, Angel
IM, Abraham
VF, Jordi
W, Matthew David

DNI (parcial)
4664T
4640S
3651Y
X070X

Si aquestes persones acrediten el nivell B2 o superior de coneixements de la llengua catalana abans de la
convocatòria de la prova, quedaran exemptes de la seva realització.
QUART. Convocar les persones admeses, el dia 5 de març de 2018, a les 9:00 hores a l’edifici
municipal del Sax Sala (carrer Montserrat, 28, Sant Celoni), per a la realització de la resta de proves.
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal, als
efectes que durant un termini de cinc dies hàbils els interessats puguin presentar-hi al·legacions, en el ben
entès que si no es presenten reclamacions dins d’aquest termini la llista esdevindrà definitiva sense
necessitat de nova publicació. Les al·legacions es resoldran en un termini màxim de 48 hores i, en el seu
cas, es publicarà a la pàgina web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament la llista d’admissió i exclusió
definitiva.

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari
Sergi Ribas Beltrán

