
 
 

 

 

ANUNCI 

Per Decret de l’Alcaldia 2018/157, de 21 de novembre de 2018, s’ha aprovat la llista 

provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part al concurs, amb caràcter urgent, 

d’auxiliar de biblioteca per substitució de baixa per maternitat i creació de la borsa de treball.  

(...) 

Atès que les bases esmentades estableixen que una vegada finalitzat el termini de presentació 

de sol·licituds es dictarà la resolució en què es declararà aprovada la llista de persones admeses 

i excloses que es penjarà al tauler d’anuncis de la corporació i a la web de l’Ajuntament. Es 

concedirà un termini de deu dies naturals per formular possibles reclamacions. En aquesta 

mateixa resolució es fixarà la data en què es constituirà l’òrgan de selecció i es fixarà la data, 

el lloc i l’hora de començament de les proves. 

La llista provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació si no es presenten 

reclamacions o, en el seu cas, un cop es resolguin totes en temps i forma. 

(...) 

Per tot això, 

RESOLC 

Primer. Declarar aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a prendre part al concurs, 

amb caràcter urgent, d’auxiliar de biblioteca per substitució de baixa per maternitat i creació d’una 

borsa de treball de l’Ajuntament de Centelles i indicar als aspirants admesos/es que han de fer la prova 

de català i els exclosos/es que disposen d’un termini de deu dies naturals per formular possibles 

reclamacions, 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. 

Llista d’admesos i exclosos 

 

ADMESOS 

Nº REGISTRE DNI 

2203 38142XXXX 

2205 52155XXXX 

2211 53639XXXX 

2212 43525XXXX 

2224 47845XXXX 

2233 33958XXXX 

2244 47815XXXX 

2246 47790XXXX 

2250 77476XXXX 

2251 47790XXXX 

2252 47794XXXX 



 
 

 

 

2273 38551XXXX 

2287 44845XXXX 

2292 47848XXXX 

2293 47810XXXX 

2303 39863XXXX 

2308 43536XXXX 

2310 47151XXXX 

2320 77297XXXX 

2327 47849XXXX 

2359 33953XXXX 

2372 52164XXXX 

2373 39339XXXX 

2379 38813XXXX 

2392 33951XXXX 

2402 47601XXXX 

2404 33957XXXX 

2414 39416XXXX 

2419 78096XXXX 

2421 52168XXXX 

2827 77922XXXX 

2829 33947XXXX 

 

 

ASPIRANTS ADMESOS/ES QUE HAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ 

2425 47793XXXX Pendent Certificat de Català 

 

Tercer. El Tribunal de valoració de les proves selectives es constituirà el dia 28 de novembre 

de 2018 a les 8h a la sala de Plens per: 

Presidenta:        Marta Pujol Llagostera, directora de la biblioteca La Cooperativa de Centelles 

 

Vocal:    Ester Farrés Sucarrat, directora de zona i de la Biblioteca de Vic 

 

Secretària:    Núria Silvestre Gusí, directora de la Biblioteca de Manlleu 

 

Quart. Els exercicis per proveir a la plaça d’auxiliar de biblioteca per substitució de baixa per 

maternitat i creació d’una borsa de treball es farà el dia 28 de novembre de 2018: 

 

 



 
 

 

 

- Prova d’acreditació del coneixement del català, a 8:15 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. 

 

- Posteriorment, el tribunal valorarà la fase de concurs. 

 

Cinquè. Donar compta de la Resolució al Ple de l’Ajuntament i a la Junta de Govern Local en 

la primera sessió que es faci. 

 

(...) 

Centelles, 21 de novembre de 2018 

L’alcalde 

Miquel Arisa Coma 


		2018-11-22T12:56:28+0100
	Miquel Arisa Coma - DNI 77261786W (AUT)




