EXP 290/2021
ANUNCI RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia número 296/2021, de 30/11/2021, de relació
definitiva d'aspirants admesos i exclosos per la contractació d'una persona aturada del Pla
d'ocupació de l'Ajuntament de Campins finançat mitjançant el Programa Complementari
de millora de l'ocupabilitat 2021-2022 de la Diputació de Barcelona, per un termini de 6
mesos prorrogable i borsa de treball, el qual en la seva part resolutiva diu el següent:
“RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants d’admesos i exclosos:
Admesos:
Registre d'entrada

DNI

Inicials

Prova de català

300

XX9X0XX3-S

Y.S.C.

Acredita

Exclosos per no haver esmenat la documentació presentada d’acord amb la Resolució
d’admesos i exclosos provisional:
Registre d'entrada

DNI

Inicials

1417

7XX1XX4X-R

MDJ.A.A

1444

XX2XX2X5-Y

J.B.T.

306

47XX6XX4-J

D.S.P.

1341

X9X7X8XX-G

M.C.V.

SEGON.- 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.
TERCER.- Designar els membres del Tribunal Qualificador amb la composició que s'assenyala
a les bases:
President/a: Albert Barnola Lopez (Cap de la Brigada municipal de Serveis i Obres),
Suplent: Gloria Morera Viñals (Auxiliar administrativa)
Vocal: Daniel Navarro Gual (Tècnic d’intervenció Ajuntament Sant Esteve de Palautordera),
Suplent, Jordi Alabau Corbera(Enginyer municipal),
Vocal: Ana Mochales Collado (Secretària-Interventora de l’Ajuntament)
Suplent: Àngels Cabot Camacho (Administrativa Intervenció-Tresoreria)
Vocal: Gisela Reales Rodriguez (Administrativa de secretaria) que també exercirà les funcions de
secretaria del Tribunal.
Vocal nomenat per l’EAPC i suplent que designi. Eva Aguilera Lorenzo, Carles Ribera Sobrevals,
respectivament.
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QUART.- Convocar als aspirants el dia 16 de desembre de 2021 a les 10:00h a l’Ajuntament
de Campins, portant-se les proves d’acord amb el següent detall:
- A les 10:00h es portarà a terme la prova teòrica consistent en resolució d’un qüestionari.
- A les 10:45h es portarà a terme l’exercici pràctic a resoldre per escrit.
- A les 12:00h es portarà a terme l’entrevista.
Els aspirants caldrà que vinguin amb el seu document identificatiu, mascareta i bolígraf.
CINQUÈ.- Publicar la relació definitiva d'admesos i exclosos, així com la present resolució de
convocatòria de la prova de català i de previsió de data per a la realització de les proves
teòrica i pràctica, als efectes oportuns, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el seu cas, en el Tauler d'anuncis, per a major difusió.”
L'alcaldessa,
M. Immaculada Font Micola
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