Ajuntament de
Santa Bàrbara

DECRET DE L’ALCALDIA.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2018, es va aprovar la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos en l’oposició lliure convocada per a cobrir una plaça
d’administratiu per les oficines de l’Ajuntament.
Atès que en data 18 de juny de 2018 es va dur a terme amb els aspirants que havien de realitzar
la fase prèvia (prova de coneixement de llengua catalana i avaluació de coneixements
informàtics).
HE RESOLT:
PRIMER. Aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a
l’accés a la plaça vacant abans esmentada, per ordre de presentació de les instàncies següent:
1.1 Aspirants admesos:
Número d’aspirant
2
4
6
7

DNI (3+lletra)
*****537E
*****087J
*****631C
*****129C

1.2. Aspirants exclosos:
Número d’aspirant
1
3
5

DNI (3+lletra)
*****683W
*****978C
*****587P

SEGON. Determinar que el Tribunal qualificador de les proves selectives restarà format per:
- President:
Titular, Sra. Isabel Verge Caballé
Suplent, Sra. Yolanda Valldepérez Castells
- Vocals:
Titular, Sra. Verònica Arasa Gallego.
Suplent, Sra. Paula Zaragoza Rosa.
Titular, Sr. Víctor Moreso Franch.
Suplent, Sr. Guillem Gaya Sol.
- Secretària:
Titular, Sr. Joaquín Arasa Caballé.
Suplent, Sra. Yolanda Valldepérez Castells.
TERCER. Els membres del Tribunal i els aspirants deuran de procedir a abstenir-se d'actuar els
primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
QUART. Fixar com a data de realització de les proves selectives el dia 24 de juliol de 2018, a les
9,00 hores a l’Smartcentre. Data que podria ser modificada en cas d'abstenció o recusació
d'algun membre del Tribunal, procedint-se a fixar-se'n una de nova que, en el seu cas, seria
convenientment notificada als interessats.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós a Santa Bàrbara, el dia
vint-i-vuit de juny de dos mil divuit.
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