ANUNCI
SOBRE L’APROVACIÓ DEL LLISTAT D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL
CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL PEL SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA, ENQUADRADA EN EL GRUP DE
CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA,
QUE ESTÀ VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE
CASTELLET.

Per acord adoptat per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2019LLDC000510, dictat en data
03/09/2019, s’ha aprovat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la
selecció d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General, enquadrada en el grup de classificació
A, subgrup A2, en règim de personal funcionari de carrera i pel sistema de promoció interna, que
està vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, segons el següent detall (es
fan constar, per a la identificació dels aspirants, les darreres xifres del NIF i la lletra, i també el número de registre
d’entrada de la sol·licitud presentada a l’Ajuntament):

ASPIRANTS ADMESOS

E2019009197

3843Z

ASPIRANTS EXCLOSOS
CAP
Així mateix, s’aprova la constitució del Tribunal qualificador del procés selectiu, segons segueix:
. President.

Titular: Montserrat Sánchez-Maroto i Inarejos, funcionària de l’Ajuntament
Suplent: Emma Vila i Esteban, arxivera de l’Ajuntament

. Vocals.

Titular: Antoni Coll i Giménez, interventor accidental de l’Ajuntament
Suplent: Sandra Martínez i Jiménez, funcionària de l’Ajuntament
Titular: Jordi Vall i Droguet, cap de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament
Suplent: Meritxell Leon i Jiménez, enginyera de l’Ajuntament
Titular: Xavier Ramos i Pujol, funcionari Ripollet
Suplent: Esteve Albàs i Caminal, funcionari de l’Ajuntament de Manresa

. Secretària.

Titular: Dolors Garcia i Arjona, cap de Recursos Humans de l’Ajuntament
Suplent: Mònica Manzano i Rodríguez, auxiliar administrativa de RRHH
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Finalment, s’ha disposat que les proves selectives es duguin a terme segons el següent detall:
Hora
09:00 h
09:15 h
11:00 h
13:00 h

Prova
Constitució del tribunal
Prova teòrica (eliminatòria)
Prova pràctica (eliminatòria)
Valoració de mèrits

Lloc de celebració
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

El que s’exposa al públic en el tauler d’anuncis oficials i a la seu electrònica de l’Ajuntament per a
coneixement de les persones interessades, i per a informació pública durant el termini de deu (10)
dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la seu electrònica. Si
transcorregut l’esmentat termini no es presentés cap escrit o reclamació al respecte, els esmentats
acords seran definitius.

Adriana Delgado i Herreros
L’Alcaldessa,
Sant Vicenç de Castellet, 5 de setembre de 2019
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