RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Procés de selecció dels Plans Locals d’Ocupació 2019 2a edició de l’Ajuntament de Sant Celoni:
peons de manteniment, auxiliar administratiu d’intervenció i tècnic auxiliar de cultura i esports.
Fets
Vist l’expedient instruït per a la selecció dels Plans Locals d’Ocupació 2019 2a edició de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Atès que el dia 12 de juny va acabar el termini de presentació d’instàncies per participar en el
procés selectiu dels peons de manteniment, auxiliar administratiu d’intervenció i tècnic auxiliar de
cultura i esports.
La Resolució d’alcaldia de 18 de juny aprova la llista provisional de persones admeses i
excloses al procés selectiu.

26/06/2019 Secretari

La base 6a d’aquesta convocatòria preveu que les al·legacions es resoldran en el termini
màxim de tres dies hàbils des de la finalització del termini per presentar-les.
RESOLC:
PRIMER. Incorporar a la llista d’ admesos al procés de selecció dels Plans d’Ocupació 2019 2a
edició a les persones següents:
PO 02/19b AUXILIAR ADMINISTRATIU INTERVENCIÓ

Sergi Ribas Beltrán
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PY PEDRERO MARINA

47**05***

PO 04/19b TÈCNIC AUXILIAR CULTURA I ESPORTS
MACIAS MARTINEZ EVA

4418*****

SEGON. Convocar les persones aspirants que han de realitzar la prova de nivell de català
Suficiència C1 el dia 26 de juny de 2019 a les 11.00 h a Sax Sala – Centre d’ocupació i
formació del Baix Montseny (C/ Montserrat, 28)
Persones convocades:
MACIAS MARTINEZ EVA

4418*****

25/06/2019 Alcalde

TERCER. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web
municipal.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)
El secretari

Raül García Ramírez
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L’alcalde
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Durant el termini previst de tres dies hàbils algunes de les persones que concorren en aquest
procés han presentat al·legacions.

