EDICTE
de l’Ajuntament de Castellbisbal, sobre l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos,
designació dels membres del Tribunal qualificador i data de les proves del procés de selecció,
mitjançant el sistema de concurs, per la provisió d’una plaça de conserge.
Per Decret del Regidor de Serveis Generals i Centrals de 17 de març de 2017, s’ha aprovat la
llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió, mitjançant el
sistema de concurs, d’una plaça de conserge, en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu que
es tramita, d'acord amb el detall següent:
Aspirants admesos
NÚM.

DNI

1 - 46 689 441Q
2 - 44 006 189-J
3 - 38 084 051-F
4 - 43 123 840-J
5 - 38 089 033-K
6 - 77 626 835-H
7 - 35 084 966-F
8 - 45 647 634-V
9 - 46.460.287-B
10 - 44 186 160-D
11 - 52 150 371-X
12 - 37 333 985-V
13 - 46 611 335-H
14 - 33 931 289-X
15 - 35 030 660-G
16 - 33 881 017-Q
17 - 46 820 634-V
18 - 44.194.947-X
19 - 46.066.877-Q
20 - 47.720.678-W
Aspirants exclosos
- Per presentar la sol·licitud, per prendre part en el procés selectiu, fora del termini que preveu
la base 4a de les bases reguladores.
21 - 46.822.722.N
SEGON.- Concedir un termini de 5 dies hàbils, des de la publicació de la present resolució en
el tauler d’edictes de la corporació i a la web de l’Ajuntament de Castellbisbal

(http:\\www.castellbisbal.cat), per a la esmena de deficiències i presentació d’al·legacions o
reclamacions, amb el ben entès que si no es presenta cap esmena, al·legació o reclamació al
respecte, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es considerarà definitiva.
TERCER.- Designar les persones que hauran de constituir el tribunal qualificador tal com
segueix:
Presidenta:
Titular: Mª José Fernández Ruiz, secretària general; Suplent: Eva Saura Montero
Vocals:
- Representant de l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya:
Titular: Carme Ruiz Reinoso; Suplent: Serafín Gómez Izquierdo
- Tècnica d’Educació:
Titular: Montserrat Duran Aixalà; Suplent: Teresa Xambó Carreras
- Un oficial de 1a. de manteniment o superior categoria:
Titular: Josep Margarit Pi; Suplent: Lluís Vaquero Linares
-Secretària:
Titular: Mireia Mallol Fernández; Suplent: Jaume Margarit Caballé
Assistirà amb veu però sense vot, un representant designat del comitè d’empresa.
QUART.- Convocar pel dia 4 d’abril de 2017, a les 9 hores, a l’Av. Pau Casals, 9, de
Castellbisbal als membres designats per formar part del Tribunal qualificador per la seva
constitució.
CINQUÈ.- Convocar, als aspirants proveïts del DNI per la realització de les proves
corresponents, en les dates, hores i llocs següents:
-

Prova específica de català, pel dia 30 de març de 2017, a les 9,30 h, a l’av. Pau Casals
núm. 9 de Castellbisbal, només pels aspirants que no han resultats exempts. El llistat
d’aspirants d’exempts o no, es publicarà el divendres 17 de març de 2017 al tauler
d’edictes de la corporació i a la web de l’Ajuntament de Castellbisbal.

-

Prova de coneixements, pel dia 4 d’abril de 2017, a les 9,30 h, a l’av. Pau Casals núm.
9 de Castellbisbal.

El Regidor de Serveis Generals i Centrals

Joaquim Sardà Alsina
Castellbisbal, 17 de març de 2017

