
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

ANUNCI sobre aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i fixació de la data
de constitució del tribunal i inici de la celebració de les proves del procés selectiu per a la provisió
definitiva, mitjançant oposició, d'una plaça de tècnic/a superior d'administració general adscrita a un lloc
de treball de la mateixa denominació de l'Àrea de Recursos Humans.

Per Decret d'Alcaldia número 1754 data 20.10.2022, s'ha aprovat la llista d'admesos/es i exclosos/es,
composició del tribunal i fixació data constitució tribunal i inici de celebració de les proves del procés selectiu
per la provisió definitiva, mitjançant oposició, d'una plaça de tècnic/a superior d'administració general adscrita
a un lloc de treball de la mateixa denominació de l'àrea de Recursos Humans.

El text íntegre de la part dispositiva de l'acord és el que es detalla a continuació:

“Primer.- Aprovar la relació d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a
superior d'administració general adscrit/a a un lloc de treball de la mateixa denominació de l'àrea de recursos
humans, segons el següent detall:

Aspirants admesos/es:

Cognoms i Nom DNI Registre d'entrada Prova català

Murcia Roldan, Marta ***6587** 2022-E-RC-5485 de 29/08/2022 Exempta

Gorriz Borrego, Pol ***9476** 2022-E-RC-5524 de 31/08/2022 Exempt

Cabeza Janer, Cristina ***0146** 2022-E-RC-5543 de 01/09/2022 Exempta

Sala Castillo, Marina ***0591** 2022-E-RC-5770 de 13/09/2022 Exempta

Puig Lao, Judit ***9890** 2022-E-RC-5802 de 13/09/2022 Exempta

Muñoz Sotillo, Aida ***9215** 2022-E-RC-5880 de 16/09/2022 Exempta

Álvarez Caracuel, Mireia ***0071** 2022-E-RC-5956 de 20/09/2022 Exempta

Portal Porcel, Carolina ***3542** 2022-E-RC-6028 de 22/09/2022 Exempta

Selga Quintana, Joan ***9096** 2022-E-RC-6035 de 22/09/2022 Exempt

Domínguez González, Rosa Maria ***4476** 2022-E-RC-6052 de 23/09/2022 Exempta

Brun Jane, Meritxell ***8748** 2022-E-RC-6086 de 23/09/2022 Exempta

Pons Parcerisa, Jordi ***9600** 2022-E-RC-6088 de 23/09/2022 Exempt
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Aspirants exclosos/es:

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 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. Indicar que la present llista provisional esdevindrà definitiva en cas que no es presentin
esmenes.

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

President: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Suplent: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora Municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Vocals:Sra. Maria Nieves Guzmán Valverde, Cap de la Secció d'Assistència Tècnica del Servei d'Assistència a
l'Organització Municipal de la Diputació de Barcelona. Suplent: Sra. Verónica Castro Florez, Tècnica Assessora
en Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

Sr. Ramon Figuera Brià en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Suplent: Sr. Carles
Borràs Marin, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada Municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Suplent: Sr.
Jordi Martínez Sáez, Tècnic superior informàtic de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Secretari: Sr. Carles Gutiérrez Burniol, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Suplent: Sr. Miquel Àngel Martínez Fernández, funcionari de carrera 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 :

Segon exercici: Preguntes curtes (eliminatori).

Dia: 16 de gener de 2022

Lloc: Edifici NEXE (Plaça Alfred Figueres, s/n 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
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.”
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Sant Fruitós de Bages, 21 d'octubre de 2022

Àdria Mazcuñan Claret

Alcaldessa

(22.294.046)
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