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Ajuntament de Vilassar de Dalt

ANUNCI
bre de 2017 se signa el Decret d’alcaldia núm. D2017AJUN001207
AJUN001207 amb la
En data 9 d’octubre
següent resolució:

Resolució
Primer.- Donar per finalitzat el termini per formular reclamacions o esmenar els defectes
que hagin motivat l’exclusió i revisades les sol·licituds
sol·li
d’esmena per a la selecció de
quatre Peons polivalents pel servei de la brigada municipal
municipal (Línia B) com a personal
laboral temporal dins el marc del “Programa complementari
complementari de foment de l’ocupació local”
de la Diputació de Barcelona. Quedant de forma definitiva
defi
la següent:
Llista definitiva d’admesos:

NUM. REGISTRE
001

E2017004633

002

E2017004694

003

E2017004882

004

E2017004885

006

E2017004922

008

E2017004957

009

E2017004959

010

E2017005018

011

E2017005079

013

E2017005123

014

E2017005125

015

E2017005136

017

E2017004688

005

E2017004888

016

E2017005184

ƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚĠƐƵŶĂĐžƉŝĂĂƵƚğŶƚŝĐĂĚĞůƐƵƉŽƌƚĞůĞĐƚƌžŶŝĐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚƉĞƌĂƋƵĞƐƚĐŽĚŝĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſĞůĞĐƚƌžŶŝĐĂŝƋƵĞƉŽĚĞƵĂĐĂƌĂƌĂůǀĂůŝĚĂĚŽƌĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐĞƵĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂ͘ǀŝůĂƐƐĂƌĚĞĚĂůƚ͘ĐĂƚ

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Segon.- De conformitat amb la base cinquena de la convocatòria,
convocatòria, es determina que el
Tribunal
bunal qualificador del procés selectiu estarà constituït
constituït per les següents persones:
•

President: Jose Fernández Rodríguez, Cap d'Àrea de Serveis al Territori.
Terri

•

Suplent: Sergi Romera Cortés, Cap d'Àrea de Serveis d'Atenció a les Persones.

•

Vocals:

•

-

Àurea Puig Vilà,
ilà, Cap de Servei Recursos Humans i Organització.

-

Josep Fabregas Peinado, Cap d’Unitat de Manteniment.
Manteniment

Suplents vocals:
-

Sergi Grau Piniella, Cap d'Àrea de Serveis Generals i Econòmics.

-

Reyes Paniagua Aris, Treballadora Social.

•

Secretari: Carles Casellas Ayén, Secretari de la corporació.

•

Suplent: Carme Berengüí Reales, Administrativa de gestió.
g

Tercer.- Convocar als membres designats per a formar part del
del Tribunal qualificador pel
pròxim dia 20 d’octubre de 2017 a les 09:00 hores del matí, a l’edifici Can Pons, C/Camí
Can Pons, 21 – 27, per a la seva constitució.
Quart.- Convocar als candidats pel pròxim dia 20 d’octubre de 2017 a les 09:30 hores del
matí, a l’edifici Can Pons, C/Camí Can Pons, 21 – 27 per participar en la prova
teòrica/pràctica.
Cinquè.- Es fa l'advertiment als candidats que les proves del
del procés de selecció es poden
desenvolupar durant tota la jornada d'acord amb el criteri del tribunal regulat a les bases
del procés.
Sisè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal http://www.vilassardedalt.cat
Alcalde,
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