Ajuntament de Navarcles

Núm. de Decret i Data:
2018DECR000467 11/12/2018

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
En LLORENÇ FERRER I ALÒS, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la següent
resolució:
FETS
En sessió de la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2018 es va aprovar la convocatòria
i les bases específiques reguladores del procés selectiu per proveir mitjançant concurs-oposició
lliure, una plaça de Treballadora Familiar vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament en Règim Laboral
Fix.
Les bases específiques es van publicar al BOPB de data 26-10-2018 i la convocatòria al DOGC
número 7743 del dia 08-11-2018 i a la Seu Electrònica del Ajuntament.
En data 28 de novembre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat
amb la base 4a de les bases reguladores generals publicades al BOPB de data 16-10-2018 dels
processos selectius de l’Ajuntament de Navarcles, procedeix per resolució d’alcaldia aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses.
Fonaments de dret
Fent ús de les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent i en particular 53.1.h/i del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de
Catalunya.
RESOLC:
PRIMER. APROVAR la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu
mitjançant concurs-oposició lliure, per cobrir una plaça de Treballadora Familiar vacant a la plantilla
d’aquest Ajuntament en Règim Laboral Fix, que tot seguit es relacionen:
ADMESOS:
DNI
REG. ENTRADA
*****703S E2018005083
*****382P E2018005090
*****338M E2018005105
*****826V E2018005110
*****983L E2018005201
*****408T E2018005206
*****898G E2018005257
*****512W E2018005273
*****969Z E2018005310
*****161G E2018005323
*****542Z E2018005324

ACREDITACIÓ DOCUMENTAL CATALÀ
No acredita documentalment el català. Haurà de fer prova.

No acredita documentalment el català. Haurà de fer prova.
No acredita documentalment el català. Haurà de fer prova.

No acredita documentalment el català. Haurà de fer prova.
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EXCLOSOS:
No hi ha cap
SEGON.- Els/les aspirants disposaran d’un termini de DEU DIES HÀBILS a partir de l’endemà de
la publicació, per a subsanacions i reclamacions adreçades a esmenar els defectes que puguin
contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.
Considerar que en cas que no es presentessin al·legacions en el termini indicat, la llista d’admesos
i exclosos esdevindrà definitiva, sense necessitat de nova publicació.
TERCER.- APROVAR la composició de l’òrgan de selecció que és la següent:
Presidenta: Montserrat Sensat i Borràs (Secretària) o Funcionari/a d’Habilitació Estatal en qui
delegui
Vocals:

Titular: Verònica González Ramírez Treballadora Social del Ajuntament de Súria.
Suplent: Matilde Marin Garcia, Treballadora Familiar de l’Ajuntament de Navarcles.
A proposta de l’EAPC Titular: Sònia Saavedra Uria, Titulada en Ciències humanes
de l’Ajuntament de Castellbisbal (Departament de Serveis de la Ciutadania).
Suplent: Eva Catalan Cordoba, Titulada en Psicologia i Gestió i Administració Pública
de l’Ajuntament de Gavà (Tresoreria).

Secretari/a:

Titular: Marta Espuña Ruiz, Administrativa funcionària Ajuntament de Navarcles.
Suplent: Ivan Vico Perez, Tècnic de Gestió, funcionari de l’Ajuntament de Navarcles.

QUART.- DETERMINAR que la data de constitució del Tribunal per resoldre possibles incidències
i la data, l’hora i el lloc per realitzar la primera prova es farà públic mitjançant nova resolució
publicada a l’E-Tauler.
CINQUÈ.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d’edictes i la pàgina web www.navarcles.cat a
través de l’apartat Seu electrònica/tauler d’anuncis e-tauler de l’Ajuntament de Navarcles.

L’Alcalde
Llorenç Ferrer i Alòs

En dono fe,
La Secretària
Montserrat Sensat i Borràs
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