
ANUNCI  DE  L’AJUNTAMENT  DE  VALLROMANES  EN  RELACIÓ  AL  PROCÉS 
SELECTIU  PER  COBRIR   DUES  PLAÇES  D’OPERARI/A  DE  COMESES 
MÚLTIPLES. 

De conformitat amb el previst en la base 6a de la convocatòria acordada per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 28 de març de 2017, per a la selecció de dos 
operaris/es  de comeses múltiples,  pel  present  anunci  es fa públic  que en data 11 
d’abril  de 2017 s’ha adoptat el decret de l’Alcaldia núm. 0187, quina part resolutiva 
transcrita literalment, en la part que  interessa, diu:

“Primer.- Declarar admesos i exclosos els aspirants següents:

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS

EXCLOSOS
             

(1) No està empadronat al municipi de Vallromanes
(2) No aporta la titulació exigida
(3) No aporta la vida laboral

Segon.- Concedir  un termini  de  3  dies hàbils,  a  partir  del  següent  a  la  publicació 
d’aquest anunci  a la pàgina web i al tauler d’anuncis per a presentar les al·legacions 
que es creguin escaients. En cas de no presentar-se al·legacions en el termini indicat, 
aquesta llista s’entendrà elevada automàticament a definitiva.

Tercer-  La  composició  del  tribunal  qualificador  que  ha  de  jutjar  i  decidir  el  referit 
procediment  selectiu  és  la  prevista  en  el  punt  6è  de  les  bases  de  la  present 
convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local de data 28/03/2017, el qual es 
relaciona a continuació:
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President:

Titular: Manuel Ramal Mata, secretari de la corporació de Vallromanes

Vocals:

Josep Campins Martínez, Cap de la Brigada de l’Ajuntament de Vallromanes

Daniel Navarro Gual, Tècnic d’intervenció de l’Ajuntament de Vallromanes

Consol Hernández Vilchez, Arquitecta tècnica de l’Ajuntament de Vallromanes

Secretaria: Marta Sampedro Coll, funcionària de l’Ajuntament de Vallromanes

Quart.- Convocar pel proper dia 24 d’abril de 2017, a les 10:00 h., a l’Ajuntament de 
Vallromanes ubicat a la Plaça de l’Església, núm. 6, per la realització de l’entrevista 
personal a aquells aspirants admesos

Sisè.-  Publicar  la  present  resolució  en  la  pàgina  web  i  en  el  tauler  d’edictes  de 
l’Ajuntament i comunicar-la als membres titulars i suplents del tribunal qualificador.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

El secretari
Manuel Ramal Mata

Vallromanes, 11 d’abril de 2017
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