
 
 

 

 

 
 

ANUNCI 
 
Per Decret de l’Alcaldia 2019/17, de 1 de febrer de 2019, s’ha aprovat la modificació de la 
llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part al concurs, amb caràcter 
urgent, de bidell de l’Escola Xoriguer i creació de borsa de treball.  
 
(...) 
 
Atès que en data 25 de gener de 2019 es va publicar la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos mitjançant concurs – oposició de selecció per proveir amb caràcter temporal urgent 
el lloc de treball de bidell de l’escola Xoriguer i creació de 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. 

Atès que s’ha modificat la llista provisional per uns errors materials en la redacció dels 
aspirants exclosos per l’equivalència del Graduat escolar, segons el que disposa l’article 109.2 
de la Llei 39/2015. 

Atès la publicació del BOE número 156 de data 30 de juny de 2012, segons l’Ordre 
ECD/1417/2012, de 20 de juny, pel que estableix l’equivalència del Certificat d’Escolaritat i 
d’altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat en la Llei 14/1970, de 4 d’agost, General 
d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa, a efectes laborals.  

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 la prova de català, si s’escau. 

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. 

D’acord amb l’article 21.g) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i 53.1 h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Per tot això, 

RESOLC 

Primer. Declarar aprovada la nova llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a prendre 
amb caràcter urgent  mitjançant concurs – oposició de selecció per proveir amb caràcter 
temporal urgent el lloc de treball de bidell de l’escola Xoriguer i creació de 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. 

ADMESOS 

Nº REGISTRE DNI 

2801 158521*** 

2833 521673*** 

2970 771154*** 

2989 733936*** 

45 476102*** 

51 339470*** 

167 142713*** 

186 521490*** 

2920 339430***  

3027 338632***  

50 33948***  

225 369344*** 

 

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

2863 521755*** Pendent Certificat de Català 

2859 338891*** Pendent Certificat de Català 

15 350958*** Pendent Certificat de Català 

26 771155*** Pendent Certificat de Català 

191 339366*** Pendent Certificat de Català 

 

Fins el 11 de febrer de 2019 les persones interessades podran aportar la documentació que 
manca, en cas contrari, s’entendrà aquesta llista com a definitiva. 



 
 

 

 

Les persones que no acrediten el nivell B de Català, queden convocades a la prova de llengua 
que es realitzarà el dia 12 de febrer de 2019 a les 8.00 hores a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Centelles (carrer Nou, 19, baixos). No hauran de fer la prova si aporten el 
certificat abans. 

Segon. Publicar la llista d’aspirants admesos i exclosos, al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
de l’Ajuntament. 

Tercer. El Tribunal està format per:  

President:        Aleix Vila Solà, mestre d’educació primària.        
 
1r Vocal: Un/a funcionari/ària de l’Escola Administració Pública de Catalunya.  
 
2n. Vocal:  Conxa Domínguez López, arquitecta tècnica municipal. 
 
Secretària:       Elisabet García Calderón, auxiliar administrativa.  
 
Quart. Els exercicis per proveir a la plaça amb caràcter temporal urgent el lloc de treball de 
bidell de l’escola Xoriguer i creació de borsa de treball es farà: 
 
- El dia 12 de febrer de 2019. Prova d’acreditació del coneixement del català. No hauran de 
fer la prova si aporten el certificat abans. 

- El dia 13 de febrer de 2019, a les 9 hores a l’Escola Xoriguer (mòduls). Fase 1: Prova teòrica 
– pràctica, en la fase d’oposició.  
 
-Posteriorment el tribunal valorarà la fase de concurs. Fase 2. Valoració de mèrits. 
 
Fase 3. Entrevista personal. 
 
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, 1 de febrer de 2019 
 
L’alcalde  
Miquel Arisa Coma 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


		2019-02-01T14:50:05+0100
	77261786W MIQUEL ARISA (R: P0806600C)




