Expedient: 206/2017
DECRET DE L'ALCALDIA
Fets

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria
en la Resolució d'Alcaldia de data 192/2017, i en virtut de l'article 78 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i
de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local,

Primer.- Aprovar la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, per a la selecció de
personal laboral fix del Servei Municipal d'Aigües i per a la constitució d'una borsa de treball:
Registre d'entrada

NIF

Prova de català

1649

XXXX7381L

Admès

Exempt

1650

XXXX0639S

Admès

Exempt

1651

XXXX0022H

Admès

Exempt

1652

XXXX9880T

Admès

No acredita

1654

XXXX2587R

Admès

Exempt

Segon.-Informar que segons la base 3.f. caldrà que els aspirants que figuren a continuació
acreditin documentalment estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català
nivell B o equivalent. Es recorda que en cas que les persones aspirants no puguin acreditar
documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de superar prova específica
sobre coneixements de llengua catalana.
Tercer.- La publicació d’aquesta resolució i l’exposició de la llista en els llocs i en les adreces
web municipals, substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb
el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
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PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTOR
Data Signatura: 20/12/2017
HASH: a2d0bdd98d53e420930b853ca784823e

HE RESOLT:

Número : 2017-0224 Data : 20/12/2017

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a la selecció de personal
laboral fix del Servei Municipal d'Aigües i per a la constitució d'una borsa de treball.
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Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

El termini per manifestar l’abstenció serà de tres dies comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al tauler d’anuncis i al Web de l’Ajuntament
(www.campins.cat).
Les persones interessades podran recusar els membres del tribunal quan hi concorrin les
circumstàncies previstes al citat article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
Cinquè.- Pel que fa a la data de constitució del Tribunal es designa el dia 10 de gener de
2018 a les 9:00 hores a l'Ajuntament.
Sisè.- La realització de la prova de català tindrà lloc el 10 de gener de 2018, a les 9:10 hores
al Casal Municipal.
Setè.- El desenvolupament de la fase de concurs oposició tindrà lloc el 10 de gener de
2018, convocant-se la primera prova a les 11:00 hores, al Casal Municipal.
Davant meu,
L’alcalde,

El secretari Interventor

Joan Lacruz i Gil

Pablo Fernández Fernández

Campins, document signat electrònicament al marge.
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Els membres dels òrgans de selecció hauran d’abstenir-se d’intervenir-hi, i així ho notificaran
a l’Alcaldia, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o en cas que hagin realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves
selectives d’accés al mateix cos i especialitat en els dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria del present procés selectiu.
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- President: Pablo Fernández Fernández.
Suplent: Cristina Ferrer Pruna.
- Vocal: Albert Barnola López.
Suplent: Judit Tejero Pintado.
- Vocal: Jordi Alabau Corbera.
Suplent: Elena Moreno Trujillo.
- Vocal: Sílvia Armenjach Escarré.
Suplent: Gisela Reales Rodríguez.
- Vocal: Albert Puig Tous.
Suplent: Gerard Cuní Jutglar.
- Secretaria: Àngels Cabot Camacho.
Suplent: Glòria Morera Viñals.

Número : 2017-0224 Data : 20/12/2017

Quart.- Designar els membres del Tribunal Qualificador amb la composició que s'assenyala
a les bases:

