Per Decret d’Alcaldia número 1011 de data 20.07.2020 s’ha aprovat la relació
d’aspirants admesos/es, exclosos/es, composició del tribunal i data de realització de
les proves del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal
subaltern.
El text íntegre de la part dispositiva de la resolució és el següent:
“Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
per la creació d’una borsa de treball de personal subaltern, segons el següent detall:
Aspirants admesos:

Cognoms i Nom
Santasusana Padro, Alex
Caso Martin, Antonio Marcelo
Aguilera Cabrera, Sandra
Vendrell roca, Damia

DNI
***7377**
***6401**
***7802**
***4537**

Registre d’entrada
RE 1610 de 12.03.20
RE 3422 de 09.06.20
RE 3428 de 09.06.20
RE 3762 de 16.06.20

Català
Exempt
Exempt
Exempta
Exempt

Aspirants exclosos:
Cap
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:

Vocals:

Sr. Sergio Garcia Barreto, arquitecte tècnic i cap de la brigada municipal
de l’ Ajuntament Sant Fruitós de Bages. Suplent: Sr. Xavier Casas Pujol,
arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Valentí Rotcher Santasusana, encarregat de manteniment de la Brigada
Municipal de Sant Fruitós de Bages.. Suplent: David Pintó Sallés,
funcionari
administratiu de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, enginyera tècnica de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages. Suplent: Sonia Roman Santacreu, administrativa de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
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Àdria Mazcuñán Claret (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 20/07/2020
HASH: 53661bc077caa247f947ee036d8d6ce9

ANUNCI

Secretari:

Sr. Carles Gutiérrez Burniol, administratius de l’àrea de RRHH de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Suplent: Judit Puig Lao, tècnica
de RRHH 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.
La prova de català no es realitzarà per acreditació de tots els aspirants del nivell requerit
a les bases reguladores de la convocatòria.
Segon exercici: Prova teòrico-pràctica. L’hauran de realitzar els/les aspirants exempts
de la prova de català:
Dia: 11 d’agost de 2020
Lloc: Nau de la Brigada d’obres Municipal (Av. Bertrand i Serra, 93) Sant Fruitós de
Bages.
Hora: 9:00h

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.
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.”

Àdria Mazcuñan Claret
L’Alcaldessa
(Signat i datat electrònicament)
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Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer a les diferents proves amb
document nacional d’identitat.

