Núm. de Decret i Data:
2019DECR000384 10/05/2019

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Núm. d’expedient: X2019000539
De conformitat amb les bases reguladores del procediment de selecció, mitjançant
oposició, per a la provisió per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a de Gestió,
Subgrup A1, en règim de funcionari de carrera.
Expirat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció
per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Gestió.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades en l’acord de Junta de
Govern de 22 de febrer de 2019, i publicades en el BOPB i en el DOGC
de conformitat amb 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 provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos per participar
en el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Gestió.
En cas de no presentar esmenes i/o reclamacions, en el termini de 3 dies hàbils a
comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta resolució a la web municipal, la
precedent llista esdevindrà automàticament definitiva. Tant 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.
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
Aspirant amb DNI núm. 52464972V
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
No n’hi ha cap.

Segon.- Designar als membres del Tribunal del procés selectiu que estarà constituït de
la següent manera:
-

President:
Titular: Sr. Albert Díaz Albiñana
Suplent: Sr. Oleguer Gelpí Sabado

-

Vocals:
Titular: Sr. Miquel Sigalat Navarro
Suplent: Sra. Mercè Huguet Farré
Titular: Sra. Pilar Perancho Medina
Suplent: Sra. Mercedes Pérez Blanco
Titular: Sr. Antonio Yague Magdalena
Suplent: Sr. Javier Huarte Terés
Titular: Sr. Joan Torras Corominas
Suplent: Sra. Luisa Díaz González

Actuarà com a Secretària del Tribunal, amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Assumpta Roig Martí
Suplent: Sra. Gemma Ollé Julià

Tercer.- Es determina que la realització de la prova escrita i de la prova pràctica,
previstes en la base Setena de la convocatòria, es faran el dia 31 de maig de 2019, a
les 9:30 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
L’aspirant està exempta de la realització de la prova de coneixement de la llengua
catalana (Nivell C1), per haver aportat la documentació que ho acredita.”
Quart - Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d'aquesta corporació i a la web
municipal.
Datat i signat digitalment

