C/ Nou, 19 08540 Centelles
Tel. 938810375. Fax 938812094
a/e centelles@diba.cat
CIF P0806600C

Ajuntament
de Centelles

ASPIRANTS ADMESOS/ES QUE HAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ
Número Registre d’entrada
494
500
526
529

Causa
(1)
(1)
(1)
(2)

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2
CVE 2018013347
Data 5-4-2018

Les persones aspirants que hagin resultat excloses, i les admeses que han de fer la prova de català,
disposen d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci al BOP per esmenar els defectes que hagin estat la causa d’exclusió de la llista i presentar
reclamacions, mitjançant un escrit dirigit a l’Alcaldia, el qual es podrà presentar en qualsevol dels
llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
L’anunci també es publicarà a la pàgina web (www.centelles.cat) i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
ASPIRANTS ADMESOS/ES
Número de registre d’entrada
375
390
402
429
446
462
466
480
489
493
502
507
512
513
517
528
531
536
540
553

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per Decret de l’Alcaldia 2018/43, de 23 de març de 2018, s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos per prendre part al concurs-oposició lliure per a la selecció d’una plaça
d’administratiu/iva, dins l’escala d’Administració general, grup de classificació C, subgrup C1, de
l’Ajuntament de Centelles.

A

ANUNCI

Núm. Registre
389

Causa d’exclusió
(3)

B

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
Número de registre d’entrada
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(...)
Tercer. El Tribunal de valoració de les proves selectives quedarà constituït per:
President:
Presidenta suplent:

Josep Lluís Bergés Collado
Conxa Domínguez López

1r vocal:
Suplent:

Mercè Pratdesaba Nesplé
Anna M. Pujols Mauri

2n vocal:
Suplent:

Lluís Bosoms Icart
Teresa Muntal Jordà

3r vocal:
Suplent:

Margarita Camps Suñol
Aurora Camprubí Guardiola

4t vocal:
Suplent:

Àngels Naranjo Cañizares
M. Àngels Bardolet Casas

Secretària:
Suplent:

Àngels Comas Fabregó
Elisabet García Calderón

Quart. Els exercicis per proveir la plaça d’administratiu/iva es faran els dies:
- Prova d’acreditació del coneixement del català, es farà el dia 24 de maig de 2018, a 2/4 de 10 del
matí, a la sala de plens de l’Ajuntament de Centelles. L’exercici es qualificarà d’apte o no apte. La
qualificació de no apte comportarà l’eliminació del procés selectiu.
- La resta d’exercicis (De caràcter obligatori i eliminatori) es faran el dia 4 de juny de 2018, a les 9 del
matí, a la sala de plens de l’Ajuntament de Centelles.
(...)

https://bop.diba.cat

(4) Falta la titulació oficial acadèmica.

Pàg. 2-2

(3) Falta el certificat acreditatiu de tenir el nivell de català, expedit per un institut públic del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la titulació oficial acadèmica.

CVE 2018013347

(2) Falta el certificat acreditatiu de tenir el nivell de català, expedit per un institut públic del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Data 5-4-2018

(1) No presentar el certificat acreditatiu de tenir el nivell C de català, equivalent o superior.

A

(3)
(4)
(4)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

538
519
508

L’alcalde
Miquel Arisa Coma

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

B

Centelles, 26 de març de 2018

