Per Decret de l’Alcaldia número 1370 de data 25 de setembre de 2019, s’ha aprovat la llista
d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i calendari de les proves,
corresponent al procés selectiu d’una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió per proveir un lloc de
treball de tècnic/a auxiliar de joventut, incloses a l’oferta pública d’ocupació 2018, segons el
següent detall:
“Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d’una
plaça de tècnic/a auxiliar de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de joventut.,
segons el següent detall:
Aspirants admesos/es:
Cognoms i Nom

DNI

Registre d’entrada

Carulla Urgell, Jordi
Crespiera Clavell,
Marta
Mas Divins, Meritxell

***9302**
***8229**

RE 4651 de 18.07.19
RE 4727 de 23.07.19

Prova de
català
Exempt
Exempta

***7784**

RE 4832 de 29.07.19

Exempta

Aspirants exclosos:
Cognoms i Nom
Quirantes Esteban,
Robert Carles

DNI
***5512**

Registre d’entrada
RE 4711 de 22.07.19

Martinez Martin, Isaac

***9323**

RE 4951 de 01.08.19

Motiu exclusió
No aporta acreditació
pagament drets examen
ni instància procés
omplerta i signada
No aporta acreditació
pagament drets examen
ni instància procés
omplerta i signada

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 municipal, a la seu electrònica municipal i
publicació edictal al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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:

Plaça de la Vila, 1

Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal.
Santiago González Castellanos, Vicesecretari municipal.


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



Suplent: Sr.
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Joan Carles Batanés Subirana (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 25/09/2019
HASH: 1e900fc3833eba31ca492b328ef148aa

ANUNCI

Vocals:

Sra. Paula Mora Navarro, tècnica del Punt d’Informació Juvenil de Sant
Fruitós de Bages. Suplent: Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sra. Alba Pascual Sarri, tècnica de joventut del Consell Comarcal del
Bages. Suplent: Sr. David Pintó Sallés, administratiu de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
Sra. M. Carme Rodríguez Sánchez, en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya. Suplent: Sr. Manuel Muñoz Nieto,
en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Sra. Marta Espuña Ruiz, en representació de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya. Suplent: Sra. Laura López Lorente, en
representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Secretària:

Sra. Judit Puig Lao, tècnica de recursos humans de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages. Suplent: Sra. Natalia López Jimenez, secretària
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 :

El Tribunal es constituirà el dia 13.11.2019 a les 08:15 hores a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages (Plaça de la Vila, 1)
Els aspirants queden convocats per la realització del segon i tercer exercici de la següent
manera:

Dia: 13.11.2019
Lloc: Escola de música (carrer Sant Benet, 8 Sant Fruitós de Bages)
Hora: 09.00 hores
Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer a les diferents proves amb document
nacional d’identitat, passaport o permís de conduir en què aparegui la fotografia del titular (base
general 5a)
Sisè.- Exposar al públic el corresponent anunci dels aspirants admesos/es i exclosos/es,
mitjançant publicació al tauler municipal, a la seu electrònica municipal i publicació edictal al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de notificació als interessats de
conformitat amb el que preveu l’article 45.1 b) de la Llei Llei 39/2015 d'1 d'octubre del
Plaça de la Vila, 1
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Segon i Tercer exercici: Desenvolupar cinc preguntes curtes (eliminatori) i cas pràctic

procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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.”

Joan Carles Batanés Subirana
L’Alcalde

Plaça de la Vila, 1
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(signat i datat electrònicament)

