Per Decret de l’Alcaldia número 764 de data 03.06.2019 s’ha aprovat la relació d’aspirants
admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data proves del procés selectiu per la
creació d’una borsa de oficials 1a Brigada d’obres, segons el següent detall:
“Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu borsa de
treball d’oficials 1ª brigada d’obres, segons el següent detall:
Aspirants admesos:
DNI

Registre d’entrada

Prova català

43.628.138-J

RE 3117 de 01.05.19

Exempt

39.321.651-T

RE 3132 de 13.05.19

No exempt

Aspirants exclosos:
Registre d’entrada

DNI

39.344.960-X RE 3230 de 16.05.19

Motiu d’exclusió
-Carnet de conduir caducat.
-No aporta la titulació
requerida ni cap certificació
de títol.

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.
Tercer.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador, que estarà format pels membres
següents:
President:

Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic Ajuntament Sant Fruitós de
Bages. Suplent: Sr. Valentí Rotcher Santasusana, encarregat de
manteniment de la Brigada Municipal de Sant Fruitós de Bages

Plaça de la Vila, 1



08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86

Codi Validació: 6FKYSRTZ9Y4NJHMYQ4D4LYCZY | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Joan Carles Batanés Subirana (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 04/06/2019
HASH: 1e900fc3833eba31ca492b328ef148aa

ANUNCI

Vocals:

Sr. Alvert Avellaneda, encarregat de la Brigada municipal de Sant Fruitós de
Bages. Suplent: David Pintó Sallés, funcionari administratiu de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
Sra. Judit Puig Lao, técnica de RRHH de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
que també realitzarà funcions de secretària del tribunal. Suplent: Cristina Sala
Álvarez, funcionària administrativa de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Quart.- Els membres de l’òrgan de selecció podrán 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:
Primer exercici: Acreditació dels coneixements orals i escrits en llengua catalana (eliminatoria).
L’hauran de realitzar els/les aspirants que apareguin com a no exempt/a a la llista d’aspirants
d’admesos/es.
Dia: 17.06.2019
Lloc: Escola de Música (Cl. Sant Benet, 8 Sant Fruitós de Bages)
Hora: 9:30h
Constitució del Tribunal:

Segon exercici: Prova teòrico-pràctica. L’hauran de realitzar els/les aspirants exempts de la
prova de català a la llista d’aspirants d’admesos/es i els que hagin superat el primer exercici de
coneixements de català.
Dia: 26.06.2019
Lloc: Escola de Música (Cl. Sant Benet, 8 Sant Fruitós de Bages)
Hora: 10h
Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer a les diferents proves amb document
nacional d’identitat (base 4a).
Sisè.- Exposar al públic el corresponent anunci dels aspirants admesos/es i exclosos/es,
mitjançant publicació al tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica municipal, 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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Dia: 26.06.2019 a les 9h (Ajuntament de Sant Fruitos de Bages –Plaça de la Vila, 1)

Setè.- 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.”

Joan Carles Batanés Subirana
L’Alcalde
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(signat i datat electrònicament)

