RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient:
Convocatòria de procés selectiu d’un lloc de treball i creació d’una borsa de treball de tècnic/a
mitjà adscrit a l’Àmbit de Cultura i Educació, en règim laboral temporal.
Fets
Vist l’expedient instruït per a la selecció i generació d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà
adscrit a l’Àmbit de Cultura i Educació, en règim laboral. (Resolució 2018-1320).
Atès que el passat dia 16 de juliol 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:

1
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5
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Sergi Ribas Beltrán

SEGON. L’òrgan de selecció d’aquesta convocatòria és el següent:
Presidenta:

Esther Prat Ibern
Suplent: Inés Balaguer Nadal

Vocals:

Isaac Morist Tirado que exercirà de secretari
Suplent:Sílvia Garcia Amadó
Albert Puig Tous
Suplent: Vanessa Cañada Vallespín
Montserrat Guitart Sala
Suplent: Glòria Martori López

D’acord amb la base 5, el tribunal podrà incorporar assessors especialistes en totes o algunes
de les proves.
TERCER. Convocar les persones admeses, el dia 22 d’agost de 2018, a les 9 hores a
l’edifici municipal Sax Sala, per a la realització de les proves.
QUART. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web
municipal, als efectes que durant un termini de 3 dies els interessats puguin presentar-hi
al·legacions, en el ben entès que si no es presenten reclamacions dins d’aquest termini la llista
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Altisench Barbeito, Pere
Alves Gallego, Javier
Bautista Rodríguez, Jenifer
León Ribés, Ana
Martín Almendros, Andrea
Méndez Mateo, Rocio

Persones excloses: Cap
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PRIMER. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, en els
següents termes:

esdevindrà definitiva sense necessitat de nova publicació. Les al·legacions es resoldran en un
termini màxim de 5 dies 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
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
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