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DECRET D’ALCALDIA
Eduard Sànchez Campoy, alcalde president de l’Ajuntament de Calders, a la vista de
l’expedient de secretaria número 162/2020 dicto la resolució següent que es fonamenta
en els antecedents i consideracions que a continuació exposa:
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 116/2020 es van aprovar les bases i la convocatòria
que han de regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir
substitucions, vacants sobrevingudes i altres necessitats de personal tècnic mig de gestió
de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, de titulació de
l’Ajuntament de Calders; les bases van ser publicades al BOPB del dia 28 de juliol de
2020, al taulell d’anuncis i a la web municipal.

Per això,
HE RESOLT:
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria que han de
regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir
substitucions, vacants sobrevingudes i altres necessitats de personal tècnic mig de gestió
de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, de titulació de
l’Ajuntament de Calders.

DECRET

Admesos:
Núm. ordre registre
entrada

DNI

Admès/a

Exempt/a prova
català

2
3
4
5
6

****4256V
****5015V
****6341P
****6837J
****3517B

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Núm. ordre registre
entrada

DNI

MOTIU

1

****6595M

No està en possessió del títol de Grau en Dret,
exigit a la base 4 lletra h)

Exclosos:
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De conformitat amb la base setena de la convocatòria cal aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos i publicar-la en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament
www.calders.cat.

Número: 2020-0138 Data: 18/08/2020

El termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat el dia 17 d’agost de 2020; durant
l’esmentat període se n’han presentat 6.

AJUNTAMENT DE CALDERS

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà
de la publicació de la present resolució, per formular esmenes i possibles reclamacions.
Si no es presenten al·legacions a la llista d'aspirants d’admesos i exclosos aquesta es
considerarà elevada a definitiva.
Segon. Nomenar al Tribunal qualificador del present procés de selecció:
Titulars:

Vocal:
Vocal:
Secretària:

Montse Bacardit Albets, Secretària-Interventora accidental de
l’Ajuntament de Calders
Lourdes Castells Castany, funcionària de l’Ajuntament de Manresa.
Carles Borràs Marin, funcionari del Consell Comarcal del Bages.
Carme Rivero Acuña, funcionària de l’Ajuntament de Calders

Tercer. Convocar als membres del Tribunal qualificador per la seva constitució i
desenvolupament del procés selectiu:

Quart. Convocar als aspirants admesos per la realització de les proves:
Dia: 17 de setembre de 2020
Hora: a les 10:30 h
Lloc: Ajuntament de Calders

DECRET

Dia: 17 de setembre de 2020
Hora: a les 9:00 h del matí
Lloc: Ajuntament de Calders

Número: 2020-0138 Data: 18/08/2020

Presidenta:

Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran
definitivament exclosos del procés selectiu
Cinquè. Fer pública aquesta resolució a la pàgina web i al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Calders.
Així ho mano i ho signo, a Calders, a la data de signatura del present decret.
Davant meu,
La Secretaria-Interventora

L’Alcalde,

(document signat electrònicament al marge)
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A efectes d’identificació els aspirants hauran de concórrer amb el DNI o documentació
similar.

