
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

ANUNCI sobre modificació de l'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 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 1850 data 31.10.2022, s'ha aprovat la modificació del cinquè punt de la part
dispositiva de 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 modificació del cinquè punt de la part dispositiva del Decret d'Alcaldia número 1754 de
data 20.10.2022 en el següent sentit:

On diu:

“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)”

Ha de dir:

“Cinquè.- Es fixa el següent calendari :

Segon exercici: Preguntes curtes (eliminatori).

Dia: 16 de gener de 2023

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)”

Segon.- Exposar al públic el corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Seu
electrònica de l'Ajuntament, 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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Tercer.- 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.”

Sant Fruitós de Bages, 2 de novembre de 2022

Àdria Mazcuñan Claret

Alcaldessa

(22.307.102)
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