
 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Resolució de l'Alcaldia
Núm. resolució: ___________ 
Expedient núm.: 560/2018 
Assumpte: Selecció ajudant serveis municipals, personal funcionari interí. Concurs 
oposición.
Procediment: Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs 
oposició

 

 

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA 
D'ADMESOS I EXCLOSOS

 

Vista la Resolució de l'Alcaldia número 137/2018 de data 17 de juliol de 2018 , per la 
qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclòs de la convocatòria en relació amb 
les proves de selecció d’una plaça d’ajudant de serveis municipals, personal funcionari 
interí, vacant en la plantilla municipal.

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d'aspirants i 
atès que no s’ha presentat cap al·legació.

De  conformitat  amb  les  bases  de  la  convocatòria  aprovades  juntament  amb  la 
convocatòria  i  en virtut  de l'article  78 del  Reglament  del  personal  al  servei  de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local,

 

RESOLC

 

PRIMER.  Aprovar de forma definitiva la  llista d'aspirants admesos i  exclosos de la 
convocatòria esmentada:

ASPIRANTS ADMESOS:

NIF 39 369 985 B

NIF 33 954 831 T

NIF 43 406 103 C

NIF 33 938 796 L

NIF 33 951 108 A

NIF 33 942 873 W

 

D'ASPIRANT EXCLÒS:

NIF 33 952 456 V

 

 



 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

QUART. La composició del tribunal qualificador és la següent:

 

—  President:  senyora  Montserrat  Arnedo  Gómez,  secretaria  interventora  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

—  Suplent:  senyoraRosa  Carné  Puig,  tècnica  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  de 
Torelló.

—  Vocal:  representant  de  l’Escola  d’Administració  Pública  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

— Suplent: senyora Mercè Pratdesaba Nesplé

—  Vocal:  senyor  Albart  Plana Doménech.  Arquitecte  tècnic  de l’Ajuntament  de les 
Masies de Voltregà.

— Suplent: senyora Assumpta Crossas. Secretària interventroa de l’Ajuntament de les 
Masies de Voltregà.

— Secretari: senyorao Glòria Pons Casadevall. Administrativa de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló.

— Suplent: senyorao Mercè Torrents Alabró.

Assisteix amb veu però sense vot, el senyor Carles Portell Perarnau. Representant del 
personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 

CINQUÈ.  Publicar  en  el  taulell  d'anuncis  de  l'Ajuntament  i  a  la  plana  web  de 
l’Ajuntament la llista definitiva dels aspirants admesos i exclòs, als efectes oportuns, 
així com la designació del tribunal.

 

 

Ho mana i signa l’alcalde. Davant meu, la secretària, als únics efectes de certificar-ho.

Sant Vicenç de Torelló, document signat electrònicament al marge.

 

L’alcade                                                                                 Davant meu,

Èric Sibina Márquez                                                               la secretària 
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