Per Decret d’alcaldia número 924 de data 28.05.2021 s’ha aprovat la llista d’aspirants
admesos/es, exclosos/es, composició del tribunal i data de celebració de les proves del procés
selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agents cívics.
La part dispositiva de la resolució és la que es detalla a continuació:
“Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per la
creació d’una borsa de treball d’agents cívics, segons el següent detall:
Aspirants admesos/es:
Cognoms i Nom
Carrion Rodriguez, Veronica
Molino Salada, Miquel
Antolin Rodriguez, Oscar
Galgo Rivadulla, Sofia
Molina Tomas, Sergi
Burcin, Mariana Simona
Plans Brunet, Jorge
Marimon Berrio, Oscar Hugo

DNI / NIE
***9087**
***4398**
***8648**
***7894**
***9255**
****9244*
***4224**
***9326**

Registre d’entrada
RE 2844 de 26.04.21
RE 2922 de 29.04.21
RE 2923 de 29.04.21
RE 2957 de 30.04.21
RE 3159 de 07.05.21
RE 3255 de 11.05.21
RE 3356 de 13.05.21
RE 3358 de 13.05.21

Català
Exempta
No exempt
Exempt
Exempta
Exempt
No exempta
No exempt
Exempt

Aspirants exclosos/es:
Cognoms i Nom
Abadal Centelles,
Elena

DNI / NIE
***1814**

Registre d’entrada
RE 2908 de 28.04.21

Català
Exempta

Trujillo Meseguer,
Aitor

***9136**

RE 3230 de 10.05.21

Exempt

Motiu d’exclusió
No aporta
acreditació
pagament taxa
drets examen
No aporta
acreditació
pagament taxa
drets examen

Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de l’última de les
publicacions de la present resolució al tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica
municipal, per presentar possibles reclamacions en els termes previstos a la Llei de
procediment administratiu. En cas que no s’hagin presentat reclamacions l’actual llista
d’aspirants admesos/es, exclosos/es esdevindrà definitiva.
Tercer.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador, que estarà format pels membres
següents:
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Àdria Mazcuñan Claret (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/05/2021
HASH: 07ff4a5a23294328583823d120939c24

ANUNCI

President:

Sr. Josep Lluís Lorente Aparicio, Caporal en Cap de la Policia Local de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Suplent: Sr. Jose Maria Lozano Ordoñez,
Caporal de la Policia Local.

Vocals:

Sra. Ruth Guerrero Rodriguez,, enginyera municipal de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages. Suplent: Sr. David Pinto Salles, administratiu de contractació
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sra. Judit Puig Lao, tècnica de recursos humans de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages. Suplent: Sonia Roman Santacreu, administrativa de serveis
econòmics de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sr. Carles Gutiérrez Burniol, administratiu de Recursos Humans de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages que també realitzarà les funcions de secretari del
tribunal. Suplent: Sra. Natalia Lopez Jimenez, administrativa d’alcaldia de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Quart.- Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concurreixen les
circumstàncies o motius que preveu l’article 23 o en la forma que determina l’article 24 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Cinquè.- Es fixa el següent calendari per la realització de les proves:

Dia: dimecres 16 de juny de 2021
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (Plaça de la vila, 1)
Hora: 09:00 hores
Prova de català (eliminatòria):
L’hauran de realitzar aquells aspirants que hagin superat la prova teòric pràctica i que estiguin
com a “no exempts” de realitzar la prova de català.
Dia: dimecres 16 de juny de 2021
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (Plaça de la vila, 1)
Hora: 12:30 hores
Sisè.- Exposar al públic el corresponent anunci dels aspirants admesos/es i exclosos/es,
mitjançant publicació al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament,
als efectes de notificació als interessats de conformitat amb el que preveu l’article 45.1 b) de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
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Prova teòric-pràctica (eliminatòria):

Setè.- Comunicar als aspirants la obligació de donar compliment al “Protocol Covid-19 amb
declaració responsable” pels processos selectiu de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que
s’exposa a la seu electrònica municipal: https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/informaciooficial/convocatories-de-personal
El mateix dia de la prova es farà entrega del protocol amb declaració responsable la qual haurà
de ser signada pels aspirants.
Vuitè.- Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.”

Àdria Mazcuñan Claret
L’Alcaldessa
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(Signat i datat electrònicament)

