Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

A

D’acord amb allò que disposen les bases de la convocatòria epr a la cobertura d’una plaça
d’oficial de pimera funcionari de carrera i la constitució d’una borsa de treball es fa pública la
llista provisional d’admesos i exclós així com els membres que formen el Tribunal de
selecció

https://bop.diba.cat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I
EXCLOSOS
A la vista dels següents antecedents:
Al ple de la Corporació en sessió que es va celebrar el dia 27 de gener de 2021 es va
aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici de 2021.

Pàg. 1-2

Entre l’oferta pública aprovada es troba la cobertura de la plaça d’oficial de primera
funcionari de carrera, a causa de la jubilació del titular, a través de concurs oposición.

Oficial de primera

Naturalesa

funcionari

Nomenament

carrera___________

Escala

Administració especial

subescala

Serveis especials

Grup

C2

Jornada

completa

Horari

De 7 a 14.30 hores

Complement específic

826,14 euros

Complement de destí

16 euros

Número de vacants

1_________

I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General
de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, i
l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local,

Data 13-9-2021

Id. Lloc

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Brigada municipal

B

Servei/Dependència

CVE 202110110708

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció personal
per a la provisió en propietat de la plaça següent:
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ANUNCI

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

DNI **3961***

https://bop.diba.cat

Jacques Niyondamya Nyirandutive
EXCLOSOS:
Martí Pujals Carrasco

DNI **6310***

No aportar la titulació exigida a la base segona de la convocatòria

QUART. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del
Tribunal de Selecció, en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://santvicencdetorello.eadministracio.cat] i en el Tauler d'anuncis, per a
major difusió.
Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per formular reclamacions o esmenar
els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
Sant Vicenç de Torelló, document signat electrònicament al marge.
L’alcalde,
Èric Sibina Márquez

Data 13-9-2021

TERCER. Notificar aquesta resolució als membres designats perquè en prengui
coneixement.
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CVE 202110110708

Identitat
Montserrat Arnedo Gómez
Glòria Pons Casadevall
Rosa M. Moratonas Ponsa
Daniel Giménez Deveas
Albert Plana
Mònica Ceballos Rovira
Meritxell Torrents Rosell
Rosa Carné Puig
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Membre
Presidenta
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Secretària
Suplent

Pàg. 2-2

SEGON. Vistes les propostes de membres realitzades pels Organismes corresponents que
han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció, designar com a membres del
Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DNI **9396***

B

Eduard Casa Cutrina

A

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

