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Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 8 de maig de 2018 s’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos corresponent al procés selectiu per la creació d'una borsa d'auxiliars de geriatria per
l'Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras, amb les següents resolucions:
Primer.- APROVAR la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés selectiu per la
creació d'una borsa d'auxiliars de geriatria per l'Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras. Als
aspirants se’ls assigna un codi que coincideix amb el número de registre d'entrades, amb el qual se’ls
identificarà en el present expedient i en les successives comunicacions, notificacions i/o resolucions sobre el
present procés de selecció, als efectes de donar compliment a la normativa de protecció de dades i no
difondre la seva identificació. La llista és la següent:
ADMESOS

EXCLOSOS

Segon.- PUBLICAR a la pàgina web de l'Ajuntament i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Tercer.- DESIGNAR la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present concursoposició, que estarà integrat pels membres següents:
President: Sr. Jaume Masclans i Francesch, gerent de l'Ajuntament o persona en qui delegui.
Vocals: Sra. Consol Mollfolleda Viñallonga, directora de la Residència Can Dotras o persona en qui delegui.
Sra. Nabila Berlarbi Ahajiou, treballadora social o persona en qui delegui.
Sr. Ernest Micàs Isús, tècnic de Promoció Econòmica o persona en qui delegui.
Secretària: Sra. Clara Palazón Huelves, tècnica de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
No serà membre del tribunal, però estarà present en el procés de selecció, amb veu però sense vot, un
representant del personal laboral de l’Ajuntament de Montmeló o Residència Can Dotras.
Quart.- CONVOCAR els membres del tribunal i els/les aspirants admesos per l'inici del procés de selecció el
dia 22 de maig de 2018 a les 11:30 hores a l'Ajuntament de Montmeló (Plaça de la Vila, 1), per realitzar la
prova de català. Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin presentat o presentin el
certificat que justifiqui el nivell de català requerit.

1

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Anunci: anunci llista definitiva d'admesos i
exclosos aux. geriatria
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: F43XE-KWEKK-RMU44
Pàgina 2 de _2 2

El document ha estatsignat o Aprobat per :
1.- ANTONI GUIL ROMÁN, Alcalde, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 09/05/2018 13:58

ESTAT

APROVAT
09/05/2018 13:58

Aspirants convocats:
REG.ENTRADES
1796

Validador: http://firmadoc.montmelo.cat:9091 El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

1582

Cinquè.- CONVOCAR els membres del tribunal i els/les aspirants admesos per l'inici del procés de selecció
el dia 22 de maig de 2018 a les 11:30 hores a l'Ajuntament de Montmeló (Plaça de la Vila, 1), per realitzar
la prova de castellà. Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants estrangers que hagin
presentat o presentin el certificat que justifiqui el nivell de castellà requerit.
Aspirants convocats:
REG.ENTRADES
1797

L’Alcalde,
Antoni Guil Roman
(Signat electrònicament)
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