AJUNTAMENT DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)
DECRET D’ALCALDIA

En data 9 d’Agost de 2017, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, de
conformitat amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria, aprovades per
Decret d’Alcaldia núm. 237/2017, de 31 de Juliol de 2017 reguladores del procediment
de selecció mitjançant concurs de mèrits per proveir amb caràcter laboral interí una
borsa de subalterns.

Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposen els articles 21.1,g) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
Bases de Règim Local, i 53.1, h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb el que s’estableix a la
base 3 de la convocatòria.
RESOLC

Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el
procediment de selecció pel concurs de mèrits per a la provisió dels llocs de treball de
subalterns, acord amb el que estableixen les Bases de la convocatòria.
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Número : 2017-0338 Data : 03/11/2017

Han presentat sol·licitud per la plaça de subalterns dins de termini els aspirants
següents:

DECRET

ALBERT MIRALDA I SELLARÈS (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 03/11/2017
HASH: bb6cf112bd725c8cb30807480f46717e

Antecedents de fet

AJUNTAMENT DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)

Segon.- Declarar admesos a participar en la convocatòria de subalterns els
aspirants següents tots exempts de fer la prova de català:

President: Meritxell Carrasco Garcia

DECRET

Vocals:
Sra. Vanesa Rodríguez Duarte tècnica de recursos Humans i Serveis Econòmics
Sra. Cristina Quesada Parera tècnica de Secreteria
Sra. Carme Capsada Serra administrativa de Serveis Econòmics
Un dels vocals farà les funcions de secretari.
Quart.- Convocar el tribunal de selecció el dia 13 de Novembre a les 12:00 per la
valoració dels mèrits de cada aspirant.
Cinqué.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’ajuntament d’acord amb les bases de la convocatòria.
Sant Salvador de Guardiola, a data de signatura electrònica
Davant meu
L’alcalde
La Secretària Interventora

Albert Miralda i Sellarès

Meritxell Carrasco Garcia
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Tercer.- Designar els membres del tribunal qualificador:
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DNI
39500175K
39385126H
39337846A
39347463Y
53062708Y

