ANUNCI
APROVACIÓ LLISTAT D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN CONCURS
LLIURE I PER LA VIA D’URGÈNCIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
D’INTERNITAT DE NETEJADORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE
CASTELLET.
Per Decret de l’Alcaldia Presidència, de data 27 d’octubre de 2020, segons expedient
X2020002796, s’ha aprovat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en el concurs
oposició lliure per a la composició d’una borsa d’interinitat de netejadors/es, enquadrada
en el grup de classificació d’Agrupacions Professionals, en règim de personal laboral
temporal, de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, segons el següent detall (es fan
constar, per a la identificació dels aspirants, les 4 xifres centrals del DNI, i també el número de registre
d’entrada de la sol·licitud presentada a l’Ajuntament):

ASPIRANTS ADMESOS
RE nº
E2020008337
E2020008348
E2020008369
E2020008400
E2020008423
E2020008439
E2020008447
E2020008452
E2020008473
E2020008521
E2020008715
E2020008728
E2020008729
E2020008734
E2020008744
E2020008754
E2020008756
E2020008798
E2020008811
E2020008817

DNI
***8520**
***6194**
***7299**
***5522**
***4962**
***0034**
***0444**
***3774**
***7413**
***8960**
***1607**
***6982**
***4588**
***4224**
***3641**
***3970**
***3708**
***1792**
***8480**
***7814**
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E2020008918
E2020008933
E2020008944
E2020008952
E2020008955
E2020009006
E2020009014
E2020009021
E2020009036
E2020009114
E2020009121
E2020009133
E2020009158

***9432**
***1559**
***9289**
***3004**
***7168**
***4532**
***4518**
***4869**
***1226**
***9316**
***1825**
***8385**
***9404**

Per acreditar que compleixen els requisits establerts a les bases reguladores

ASPIRANTS EXCLOSOS
cap
Per no acreditar el compliment dels requisits establerts a les bases reguladores

El que s’exposa al públic en el tauler d’anuncis oficials i a la web de l’Ajuntament per a
coneixement de les persones interessades, que podran presentar esmenes de les
incidències esmentades o presentar els escrits de reclamació i/o al·legació que creguin
oportunes en el termini de cinc (5) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci a la seu electrònica. El llistat esdevindrà definitiu si
transcorregut el termini indicat, no s’interposa cap reclamació i/o al·legació.

DESIGNAR els membres que formaran part del Tribunal qualificador del concurs lliure,
segons la base setena de les bases específiques, que estarà format pels següents
senyors/es:
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. President.

. Vocals.

Titular: Manel Martínez Mira, secretari de l’Ajuntament
Suplent: Lluc Basora i Pascual, funcionari de l’Ajuntament
Titular: Antoni Coll i Giménez, interventor accidental de l’Ajuntament
Suplent: Josep Ortiz i Montferrer, funcionari de l’Ajuntament
Titular: Meritxell Leon i Jiménez, Enginyera municipal
Suplent: Verònica Huguet i Puig, Tècnica de Medi ambient
Titular: Joan Farré i Guillamon, Treballadora de l’Ajuntament
Suplent: Sandra Mas i Llongueras, Treballadora de l’Ajuntament

. Secretària.

Titular: Dolors Garcia i Arjona, Tècnica de RRHH de l’Ajuntament
Suplent: Susanna Benítez i Matas, auxiliar administrativa de RRHH

DISPOSAR la constitució del Tribunal qualificador per a dilluns, dia 09 de novembre de
2020, a les 09:00h per tal que es revisi l’expedient i es procedeixi a la valoració dels
mèrits al·legats pels aspirants, amb la finalitat de proposar la constitució de la borsa
d’interinitat.
No serà necessària l’assistència dels candidats en l’acte de valoració de mèrits, no
obstant, si finalitzada la referida valoració, el tribunal creu convenient portar a terme
l’entrevista personal continguda a les Bases específiques, es procedirà a convocar als
candidats per a la realització de la mateixa, en la data i hora que es determini.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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