Per Decret de l’Alcaldia número 961 de data 08.07.2020 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 treball de personal encarregat de manteniment i
enllumenat.
El text íntegre de la part dispositiva de la resolució és el següent:
RESOLC:
Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
borsa de treball de personal encarregat de manteniment i enllumenat, segons el següent
detall:
Aspirants admesos:
Cognoms i Nom
Casas Pujol, Moises
Brucart Sanchez, Ramon
Garrido Roldan, Jose Maria

DNI
***5412**
***6019**
***8518**

Registre d’entrada
RE 4293 de 30.06.20
RE 4420 de 03.07.20
RE 4456 de 03.07.20

Prova de català
Exempt
No exempt
Exempt

Aspirants exclosos:
Cognoms i
Nom
Guardia Ubric,
Carles

DNI
***4142**

Registre
d’entrada
RE 4364 de
01.07.20

Prova de
català
Exempt

Peraire
Amella, Josep

***5625**

RE 4389 de
02.07.20

Exempt

Oliva Moreno,
David

***7451**

RE 4463 de
03.07.20

Exempt

Motiu exclusió
Falten 5€ de drets examen, no
acredita estar a l’atur durant
període presentació instàncies
Falten 5€ de drets d’examen, no
acredita estar a l’atur durant el
període de presentació
instàncies
No acredita pagament taxa
drets d’examen

Segon.- Atorgar un termini de cinc 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. Sergio Garcia Barreto, arquitecte tècnic i cap de la brigada municipal
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Àdria Mazcuñán Claret (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 09/07/2020
HASH: 53661bc077caa247f947ee036d8d6ce9

ANUNCI

de l’ Ajuntament Sant Fruitós de Bages. Suplent: Sr. Valentí Rotcher
Santasusana, encarregat de manteniment de la Brigada Municipal de
Sant Fruitós de Bages.
Vocals:

Sr. Aleix Cervantes Lopez, enginyer superior 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. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages. Suplent: Miquel Angel Martínez Fernández, administratiu de
secretaria de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

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.

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: 21.07.2020
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (Plaça de la Vila, 1)
Hora: 9:00h
Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer a les diferents proves amb
document nacional d’identitat.
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:
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Dia: 09.07.2020
Lloc: Sala de Plens Ajuntament Sant Fruitós de Bages (Plaça de la Vila, 1)
Hora: 9:00h

-

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)

