
Anunci de l’Ajuntament de Vallromanes

ANUNCI  RELATIU  AL  PROCÉS  DE  SELECCIÓ  PER  COBRIR   UNA  PLAÇA 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA( Convocatòria acordada per la JGL de data 13  de 
febrer de 2018, BOP de Barcelona de data 22/02/2018. 

De conformitat amb el previst en la base 5ª de la convocatòria acordada per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 13 febrer de 2018, per proveir interinament una 
plaça d’auxiliar administratiu/va pel  present  anunci  es fa públic que en data 17 de 
d’abril de 2018 s’ha adoptat el decret de l’Alcaldia núm. 236/2018 referent a l’aprovació 
de la  llista definitiva d’aspirants admesos i  exclosos en relació al  procés selectiu 
indicat, la part resolutiva del qual transcrita literalment, en la part que interessa, diu

“Primer.-   Estimar  les  al·legacions  i/o  subsanació  de  deficiències  documentals  
presentades pels aspirants que tot seguit es relacionen, respecte la llista provisional  
d’admesos i exclosos en el procés de selecció de personal funcionari interí convocat  
per  aquest Ajuntament per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu i, en conseqüència,  
esmenar la llista aprovada inicialment amb les indicacions que es detallen:

En la relació d’aspirants admesos s’han d’incloure les següents persones:

NÚM
. DNI CATALÀ
1 48168506-C      A
2 43697197-A A
3 52155866-P A
4 47331239-E A
5 46764356-C A
6 47702991-W A
7 77608889-N A
8 47815735-T A
9 53329194-Z A
10 52167347-N A
11 34763613-X A
12 47236188-F NA
13 77283366-P A
14 43430592-Z       A      
15 33908868-Z A

Segon.- Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i exclosos  
de la convocatòria referenciada.

RELACIÓ DEFINTIVA D’ASPIRANTS ADMESOS  :

NÚM. DNI CATALÀ
1 39432609-Y A
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2 43536720-C A
3 46542940-W NA
4 38510279-E A
5 46739024-B A
6 43435452-K A
7 52437526-X A
8 52395988-X A
9 46719593-S A
10 40443732-A NA
11 38089563-E NA
12 43432109J A
13 47172327-V A
14 46545010-W A
15 46963269-Y A
16 38848333-E A
17 47868249-M A
18 52172274-V A
19 38851222-J A
20 77297390-W NA
21 39431342-G A
22 39042916-W A
23 52176931-M A
24 53125310-W A
25 47165944-M A
26 47701248-F A
27 39432631-M A
28 38506786W A
29 38095657-K A
30 48168506-C A
31 43697197-A A
32 52155866-P A
33 47331239-E A
34 46764356-C A
35 47702991-W A
36 77608889-N A
37 47815735-T A
38 53329194-Z A
39 52167347-N A
40 34763613-X A
41 47236188-F NA
42 77283366-P A
43 43430592-Z A
44 33908868-Z A

A: acredita coneixements de llengua catalana nivell C
NA: no acredita coneixements de llengua catalana nivell C
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Els aspirants que no acrediten coneixements de català de nivell  C hauran de  
realitzar la prova.

RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

NÚM. DNI
1 39908738-N
2 46701943-Y
3 43517175-W
4 38131938-P
5 46680186-F
6 37286586-K
7 44982797-H
8 52158080-Z
9 52150721-S
10 52165700-K
11 46057968-P
12 45855126-A
13 46696840-D

14 38835238-Z
15 36523023-N
16 35071494-J

Aquests aspirants no han subsanat en temps i  forma les deficiències indicades en  
l’anunci relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Tercer.- Publicar la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes del  
seu coneixement”

Quart.-  La  composició  del  tribunal  qualificador  que  ha  de  jutjar  i  decidir  el  referit  
procediment  selectiu  és  la  prevista  en  el  punt  cinquè  de les  bases de  la  present  
convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local de data  13 de febrer de 2018.

President:

Manuel Ramal Mata, secretària de l’Ajuntament de Vallromanes

Vocals:

Marta Sampedro Coll, administrativa, funcionària de carrera de l’àrea de secretaria de  
l’Ajuntament de Vallromanes.

Daniel J. Navarro Gual, tècnic d’intervenció, funcionari de carrera de l’Ajuntament de  
Vallromanes

Secretaria: Meritxell Puigvert Rovira, funcionària de l’Ajuntament de Vallromanes

Cinquè.- Convocar pel proper dia 19 d’abril de 2018, a les 10.00 h., a l’Ajuntament  
de Vallromanes ubicat a la Plaça de l’Església, 6, per la realització de la prova de  
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coneixement de llengua catalana, nivell C, a aquells aspirants admesos que no han  
acreditat documentalment la seva condició d’exempts, de conformitat amb allò previst  
en els punts 6 de les bases de la convocatòria i, segons consta a la llista d’aspirants  
admesos recollida en el punt primer de la part resolutiva d’aquest decret.

Sisè.- Convocar els aspirants admesos  i  a aquells que hagin superat la prova de  
català realitzada el dia anterior, pel proper dia 20 d’abril de 2018, a les 9.00hores, al  
Casal de Vallromanes, ubicat a la Rambla Vallromanes, 65, per a la realització de 
la prova teòrica-pràctica.

Setè.-  Publicar  la  present  resolució  a  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  
Vallromanes, a 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.

L’alcalde
David Ricart i Miró

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor http://vallromanes.sedelectronica.es


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vallromanes
	2018-04-17T13:26:06+0200
	Vallromanes
	CPISR-1 C David Ricart i Miró
	Ho accepto




