Ajuntament de
Santa Bàrbara

Em plau comunicar-li que en aquesta mateixa data el Sr. Alcalde ha dictat la següent Resolució:
“Aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en l’oposició convocada per a cobrir una
plaça de conserge per a les piscines municipals durant la temporada d’estiu, per no haver-se presentat
reclamació contra la llista provisional i disposar-ho així l’acord d’aprovació provisional.
HE RESOLT:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 869F63962C8241AE9994E13C6EC59E48 i data d'emissió 11/06/2019 a les 14:03:04

PRIMER. Fer publica la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següents:
Admesos:
NOM I COGNOMS
S. P. O. C.
J. B. T.
Ll. M. Ll.
M. I. M. T.
J. G. S.
M. R. B. C.
X. S. M.
C. G. R.

DNI
núm. *****547D
núm. *****298F
núm. *****975N
núm. *****737B
núm. *****159T
núm. *****217Y
núm. *****853H
núm. *****924H

Exclosos:
Cap.
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. Fàtima Blanch Farnós.
Suplent, Sra. Montse Tomàs Cid
Titular, Sra. Mercè Fort Rodríguez
Suplent, Sra. Amaya Pla Arasa.
- Secretària:
Titular, Sra. Isabel Verge 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, d1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
QUART. Fixar com a data de realització de les proves selectives el dia 17 de juny de 2019, a les 9,30
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.”
La Secretària acctal.,

Isabel Verge Caballé
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