EDICTE
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies per a participar en el procés
de selecció per a la provisió d’una plaça d’administratiu, en règim de funcionari de
carrera, pel sistema de promoció interna i mitjançant concurs oposició.
D’acord amb l’establert en les Bases de la respectiva convocatòria publicada en el BOP
de 12 de juliol de 2018, es fa pública la resolució d’aquesta Alcaldia que aprova la llista
d’aspirants admesos i exclosos, nomena el tribunal qualificador i fixa el lloc, data i hora
de començament del primer i segon exercici.
Relació d’aspirants admesos:
Aspirant amb DNI núm. 79281790-P
Aspirant amb DNI núm. 46669828-E
Aspirant amb DNI núm. 79281802-C
Aspirant amb DNI núm. 52196995-J
Relació d’aspirants exclosos: CAP
En cas de no presentar-se reclamacions, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des
del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, la precedent llista esdevindrà
automàticament definitiva. Tan en aquest cas com en el de presentació de reclamacions,
que seran resoltes per l’Alcaldia, no serà necessària nova publicació de la llista
d’aspirants, llevat dels nous exclosos o admesos.
La composició del Tribunal qualificador és la següent:
-

President:
Titular: Sr. Albert Díaz Albiñana
Suplent: Sra. Margarita Ollé Pascual

-

Vocals:
Titular: Sra. Maria Muñoz Osuna
Suplent: Sra. M. Luz Márquez García
Titular: Sílvia Delgado Hernández
Suplent: Maria José Carrasco Castrillón

Actuarà com a Secretària del Tribunal, amb veu però sense vot:
Titular: Gemma Ollé Julià
Suplent: M. del Carmen Castillo Moreno
La realització del exercici teòric i de l’exercici pràctic, previstos en la base Sisena de la
convocatòria, es faran el dia 25 de setembre, a les 9:30 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
Tots els aspirants estan exempts de la realització de la prova de coneixement de la
llengua catalana (Nivell C1), per haver aportat la documentació que ho acredita.
Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis municipal, en la web municipal i
es notificarà als interessats, als efectes oportuns.
Torrelles de Llobregat, 23 d’agost de 2018
L’Alcalde, Ferran Puig i Verdaguer

