RESOLUCIÓ NUMERO 00194
Data: 14 de juny de 2016
Assumpte: Convocatòria mitjançant concurs oposició per a la constitució d’una
borsa de treball d’operaris de serveis múltiples en règim de personal
administratiu interí. ( Ex 100/2016, 20106)
JOAN CARLES ALMIRALL SÁNCHEZ, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Castellví de Rosanes, en l'ús de les atribucions assenyalades en l'article
53.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
En data 26 d’abril de 2016 es van publicar al tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i al web municipal, les bases de la
convocatòria de selecció per a la constitució d’una borsa de treball
mitjançant concurs oposició per a la constitució d’una borsa de treball
d’operaris de serveis múltiples en règim de personal administratiu interí,
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2016.
Vista la relació d’aspirants tramesa pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la llista d’aspirants de la convocatòria mitjançant concurs
oposició per a la constitució d’una borsa de treball d’operaris de serveis
múltiples en règim de personal administratiu interí, a les persones aspirants
següents les dades dels quals només consten les 4 darreres xifres del
Document Nacional d’Identitat o document equivalent:
Aspirants
XXXX4184L
XXXX3391E
XXXX0524E
XXXX9623B
XXXX3583Q
XXXX2885V
XXXX6187J
XXXX2884F
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Segon.- Designar els membres del Tribunal qualificador amb la composició
que s’assenyala a les bases:
-

President:
Sr. Jordi Martorell Jorba.
Vocals:
Sra. Alícia Ribas i Costa
Sra. Judit Ollé Aguilera, com a funcionaris de carrera de la Corporació
i personal laboral fix respectivament.
Sra. Teresa Castellà Fontova ( titular) i Francisca Soldevilla Gutiérrez
(suplent), com a representants de l'Escola d'Administració Publica de
Catalunya.
Secretària:
Sra. Rosa Planas Bertran, actuant com a secretària del tribunal amb
veu però sense vot.

Els membres dels òrgans de selecció hauran d’abstenir-se d’intervenir-hi, i
així ho notificaran a l’Alcaldia, quan concorri alguna de les circumstàncies
previstes a l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o en cas que hagin realitzat tasques de preparació d’aspirants a
proves selectives d’accés al mateix cos i especialitat en els dos anys
anteriors a la publicació de la convocatòria del present procés selectiu.
El termini per manifestar l’abstenció serà de tres dies comptats a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al tauler d’anuncis i al Web de
l’Ajuntament (www.castellviderosanes.cat).
Les persones interessades podran recusar els membres del tribunal quan hi
concorrin les circumstàncies previstes al citat article 28 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.
Tercer.- En quant a la data de constitució del Tribunal es designa el dia 21
de juny de 2016 a les 11:00 hores a la Casa Consistorial de l’ Ajuntament
de Castellví de Rosanes.
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Quart.- La realització de la prova pràctica, tindrà lloc el dia 21 de juny de
2016 a les 12.30 hores.
Cinquè.- Informar a les persones aspirants que el dia de la prova pràctica,
prevista pel proper dia 21 de juny de 2016 a les 12.30 hores a la Casa
Consistorial de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes hauran de portar el
document nacional d’identitat, passaport o similar per a poder acreditar la
seva personalitat abans d’entrar a realitzar l’examen.
Sisè.-Publicar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.castellviderosanes.cat) la present resolució.
Setè.- Informar a les persones interessades que la publicació d’aquesta
resolució i l’exposició de la llista en els llocs i en les adreces web municipals,
substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb
el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Ho va manar i firma, a Castellví de Rosanes, en la data indicada a
l'encapçalament, davant meu, el Secretari-Interventor, de la qual cosa en
certifico.
Davant meu
EL SECRETARI-INTERVENTOR,

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C JORDI
MARTORELL JORBA
Data :2016.06.16
15:13:05 CEST
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