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ADMESOS

Data 1-8-2018

Primer.- APROVAR la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés
selectiu per a la contractació amb caràcter interí de dos professors/es del Centre de
Formació d'Adults. 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:

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 concurs-oposició, que estarà integrat pels membres següents:
Presidenta: Sra. Rosa March Escué, secretària de l'ajuntament de Montmeló o persona en
qui delegui.
Vocals: Sr. Jordi Ines Monclús, interventor de l'ajuntament de Montmeló o persona en qui
delegui.
Sra. Anna Isern Segura, tècnica d'educació de l'ajuntament de Montmeló o persona en qui
delegui.
Sr. Gerard Cuní Jutglar, de l'ajuntament de la Garriga. Suplent Sra. Sònia Comas Vilaseca,
de l'Ajuntament de la Garriga, com a representants de l'Escola d'administració pública.
Secretària: Sra. Clara Palazón Huelves, tècnica de Recursos Humans, o persona en qui
delegui.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Cap.

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.
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Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 17 de juliol de 2018 s’ha aprovat la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés selectiu per a la
contractació amb caràcter interí de dos professors/es del Centre de Formació d'Adults amb
les següents resolucions:
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L’Alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez
(Signat electrònicament)
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Quart.- CONVOCAR el tribunal i les persones aspirants admeses per l'inici del procés de
selecció el dia 3 de setembre de 2018 a l'edifici G2M (Carrer Nou, 34 de Montmeló) per
realitzar l'exercici teòric-pràctic a les 9:00 hores.

