
 
 

 

 

ANUNCI 

 
Per Decret de l’Alcaldia número 2018/153, de 15 de novembre de 2018, es va aprovar la llista 

definitiva d’aspirants admesos i exclosos per prendre part al concurs-oposició per cobrir amb 

caràcter interí la plaça de Interventor/a de l’Ajuntament de Centelles i la creació d’una borsa 

de treball.  

 

L’anunci també es publicarà a la pàgina web (www.centelles.cat) i al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament. 

 

(...) 

 
RESOLC 

Primer. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del concurs-oposició lliure 

esmentat, d’acord amb el detall següent: 

ASPIRANTS ADMESOS/ES 

Núm. Registre DNI 

1851 33957XXXX 

1855 48044XXXX 

1864 77918XXXX 

1961 40918XXXX 

2004 77302XXXX 

 

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

Núm. Registre DNI Causa 

1935 36509XXXX (1) 

1901 43689XXXX (1) 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 

Núm. Registre DNI Causa d’exclusió 

1846 35100XXXX (3) 

 

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

(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. 

(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. 

(4) Falta la titulació oficial acadèmica. 



 
 

 

 

(...) 

Tercer. El Tribunal de valoració de les proves selectives quedarà constituït per: 

President:   Montserrat Miarons Serra 

Presidenta suplent:  Josep M. Nogué Regàs 

 

1r vocal:  Joan Carles Gelabert Canelles 

Suplent:   Juan Antonio Rodríguez Molina 

 

2n vocal:  Isabel Mas Parès 

Suplent:  Sònia López Martínez 

 

Secretària:   Mercè Pidemont Pujol 

Suplent:  Pere Antentas Costa 

 

Quart. Els exercicis per proveir amb caràcter interí la plaça d’interventor/a es faran el dia 22 

de novembre de 2018: 

 

- Primer exercici: Prova d’acreditació del coneixement del català, es farà a les 8 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. 

 

- Segon exercici: Prova de valoració de coneixements i capacitats, es farà a les 11 del matí,  a 

la sala de plens de l’Ajuntament de Centelles. Per superar l’exercici caldrà obtenir una 

puntuació mínima no inferior a 5 a cada un dels supòsits pràctics. 

 

(...) 

Centelles, 15 de novembre de 2018 
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