ANUNCI

Per Decret de l’Alcaldia 2018/154, de 19 de novembre de 2018, s’ha aprovat la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part al concurs-oposició d’una
treballador/a familiar per substituir una treballadora que es jubila parcialment i creació d’una
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/es i aspirants admesos/es
que han de fer la prova de Català per a prendre part al concurs-oposició, amb caràcter urgent,
d’una treballador/a familiar per substituir una treballadora que es jubila parcialment 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 que disposen d’un termini de deu dies naturals per formular possibles
reclamacions.
ASPIRANTS ADMESOS/ES
Número de registre d’entrada
Nº REGISTRE

DNI

2262

33945XXXX

2247

47790XXXX

ASPIRANTS ADMESOS/ES QUE HAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ
2281

38095XXXX

PENDENT CERTIFICAT NIVELL CATALÀ

2332

77303XXXX

PENDENT CERTIFICAT NIVELL CATALÀ

Segon. Publicar la llista d’aspirants admesos/es i aspirants admesos/es que han de fer la prova
de català, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Tercer. El Tribunal de valoració de les proves selectives es constituirà el dia 29 de novembre
de 2018 a les 8h a la sala de Plens per:
Presidenta:

Eva Rovira Soler

Vocal:

Alfredo Fornas Cordero

Secretària:

Montserrat Bigas Vidal

Quart. Els exercicis per proveir a la plaça de treballador/a familiar es farà el dia 29 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.
- La resta d’exercicis es faran el mateix dia, a les 11 del matí, a la sala de plens de l’Ajuntament
de Centelles.
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, 19 de novembre de 2018
L’alcalde
Miquel Arisa Coma
26/10/2018
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