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DECRET 80/2017
Eduard Sánchez Campoy, alcalde president de l’Ajuntament de Calders, a la vista de
l’expedient administratiu de 119/2017, dicto la resolució següent que es fonamenta en
els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Segons acord de la Comissió de Govern de data de data 2 de març de 2017, es va
iniciar procediment d’aprovació de les bases i de la convocatòria que regeixen el
procediment de selecció per la cobertura d’una plaça per programa d’auxiliar
administratiu que s’adscriu al lloc de treball d’auxiliar administratiu de la secretaria.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de conformitat amb l’establert a les
bases de la convocatòria aquesta Alcaldia
HA RESOLT:
Primer.- Aprovar provisionalment la relació d’aspirants admesos i exclosos per
participar en el procés de selecció per la cobertura d’una plaça per programa d’auxiliar
administratiu que s’adscriu al lloc de treball d’auxiliar administratiu de la secretaria.

DNI
39373047Z
39376818J
39341068M
77739650H
18594525Z
39364731R
39363004E
77742726N
39367074K
46561066G
39368494S
39349485G
39374080N
39373263T
34752772W
39368789B
39357955X
38846777F
EXCLOSOS:
No n’hi ha.

EXEMPT/A
PROVA
CATALÀ
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
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ADMESOS:

Segon.- D'acord amb la base cinquena el Tribunal queda constituït de la següent
manera:
TITULARS
PRESIDENT/A:
VOCALS :
SECRETÀRI/A :

Rubén Berenguer Polo
Miquel Puigdellívol Ragués
Maria Mercè Marmi Espelt

SUPLENTS
PRESIDENT/A:
VOCALS :
SECRETÀRI/A :

Montserrat Castellà Llobet
Montse Aguilar Jamilà
Montse Bacardit Albets

Tercer.- Exposar al públic el present acord atorgant el termini de deu dies hàbils per
formular al·legacions contra la llista d’ admesos i exclosos i per recusar, en el seu cas,
als membres del Tribunal, amb l’advertència de que si no es formula cap al·legació o
recusació dins d'aquest termini, tant la llista com la composició del Tribunal quedaran
definitivament aprovades.
Quart.- Fixar la data per la prova de coneixement de la llengua catalana per al proper
22 de maig de 2017 a les 9 hores del matí a la sala de Plens de l’Ajuntament de
Calders.
Cinquè.- Fixar la data per la prova de coneixements pràctica, per al proper 22 de maig
de 2017 a les 12 hores del matí a la sala de Plens de l’Ajuntament de Calders.
Sisè.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que es celebri.
Ho decreta i signa el Sr. Alcalde, davant meu la secretària que en dono fe

Codi Validació: 9R3RCPCAFLGQPWCEPY3W7AWZQ | Verificació: http://calders.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Calders, document signat electrònicament al marge

