Ajuntament de
Santa Bàrbara

RESOLUCIO DE L'ALCALDIA.
Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir mitjançant concurs-oposició
lliure una plaça de locutor/a per l’emissora Municipal La Plana Ràdio, i a la vista de l'informe emès per
Secretaria, HE RESOLT:
PRIMER. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a la
selecció d’un/a locutor/a abans esmentada, per ordre de presentació de les instàncies següent:
1.1 Aspirants admesos:
Número d’aspirant
1

DNI (3+lletra)
*****166C

1.2. Aspirants exclosos: per no acreditar estar en possessió del Cicle superior en tècnic de so i/o altra
titulació que pugui acreditar formació específica en periodisme i/o comunicació habilitant-lo per a l’exercici
de les funcions, requerida per participar en el procés selectiu d’acord amb les bases reguladores de la
convocatòria
Número d’aspirant
2
3
4

DNI (3+lletra)
*****867E
*****217Y
*****435H

SEGON. Concedir un termini de cinc dies, a partir de l’endemà de la publicació a la pàgina web municipal,
per tal de que es puguin presentar reclamacions contra la llista anterior, cas que en el termini anterior no
se'n presenti cap, la llista es considerarà definitiva.
TERCER. 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. M. Teresa Giné Llaveria.
Suplent, Sra. Fàtima Blanch Farnós.
Titular, Sr. Marina Pallàs Caturla.
Suplent, Sr. Guillem Gaya Sol.
- Secretària:
Titular, Sr. Joaquín Arasa Caballé.
Suplent, Sra. Yolanda Valldepérez Castells.
QUART. 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.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde a Santa Bàrbara el dia cinc de juny de dos mil divuit.
CINQUÈ Fixar com a data de realització de les proves selectives el dia 27 de desembre de 2018, a les 9,00
hores a les oficines de l’Ajuntament. 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-nou
de desembre de dos mil divuit.
Davant meu,
LA SECRETÀRIA ACCTAL.,
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