Per Decret de l'Alcaldia de data 3 de juny de 2019, s'estableix la llista provisional
d'admesos i exclosos, així com el nomenament del Tribunal Qualificador i el lloc, data i
hora que es realitzaran les proves selectives per la contractació, en règim de personal
laboral temporal, de les places de taquillers/res-vigilants per a les piscines municipalsEstiu 2019:
“PRIMER.- DECLARAR aspirants ADMESOS/ES, als/ a les següents:

Registre
Registre
Registre
Registre
Registre

d’entrada
d’entrada
d’entrada
d’entrada
d’entrada

número
número
número
número
número

2019-E-RC-1079
2019-E-RC-1082
2019-E-RC-1095
2019-E-RC-1135
2019-E-RC-1169

Els aspirants que no han acreditat coneixements de nivell B2 de
català, requerits a les bases, hauran de realitzar la pertinent prova.
SEGON.- NO DECLARAR a cap aspirant EXCLÒS/A.
TERCER.- PUBLICAR la llista d’ admesos i exclosos al tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Cardona i al web municipal.
QUART.- CONCEDIR un termini de deu dies hàbils, improrrogables
per a reparacions i possibles reclamacions. Les al·legacions
presentades es resoldran en el termini de deu dies següents a la
finalització del termini per presentar-les. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran
desestimades.
CINQUÈ.- Si no es presenten esmenes a la llista d’aspirants
d’admesos i exclosos, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà
a tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a
notificar-les al/la recurrent en els termes que estableix la LRJPAC.
SISÈ.- DESIGNAR com a membres del Tribunal qualificador que
jutjarà les proves selectives, de la manera següent:
PRESIDENT
Sr. Martí Serra Casanovas, Tècnic d’Intervenció i Serveis
Econòmics de l’Ajuntament de Cardona, com a titular, i la Sra.
Laura Fernàndez Ramírez, Administrativa de l’Ajuntament de
Cardona, com a suplent.
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ANUNCI de l'Ajuntament de Cardona sobre la realització de les proves del
concurs-oposició de personal laboral.

VOCALS
Sr.
Manuel
Muñoz
Nieto,
Representant
de
l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, com a titular, i el Sr. Jordi
Vicente Martínez, Representant de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, com a suplent.
Sra. Elisabet Malpica Belmonte, Administrativa de l’Ajuntament
de Cardona, com a titular, i la María Carmen Fuentes Poyatos,
Administrativa de l’Ajuntament de Cardona, com a suplent.
SECRETARI
Sra. Brigida Manau i Vila, Secretaria-Interventora de
l’Ajuntament de Cardona, com a titular, i la Sra. Teresa Carrasco
Villa, Administrativa de l’Ajuntament de Cardona, com a suplent.
Per la prova de coneixements de Català
l’assistència d’una experta en la matèria.

es

comptarà

amb

-

Primera prova: Prova escrita.
Dia: 7 de juny de 2019.
Hora: 9:00 hores.
Lloc: Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la
Fira, núm. 1, 2a planta).

-

Segona prova: Prova de coneixements lingüístics (Pels aspirants
que no han acreditat coneixements de nivell B2 de català).
Dia: 7 de juny de 2019.
Hora: 10:15 hores.
Lloc: Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la
Fira, núm. 1, 2a planta).

-

Valoració de mèrits.
Dia: 7 de juny de 2019.

-

Entrevista personal (Es realitzarà a petició del tribunal).
Dia: 7 de juny de 2019.
Lloc: Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la
Fira, núm. 1, 2a planta).
Registre d’entrada número 2019-E-RC-1079 12:00 hores
Registre d’entrada número 2019-E-RC-1082 12:15 hores
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SISÈ.- CONVOCAR als/les aspirants en les hores que es relacionen a
continuació per la realització de les proves selectives:

Registre d’entrada número 2019-E-RC-1095 12:30 hores
Registre d’entrada número 2019-E-RC-1135 12:45 hores
Registre d’entrada número 2019-E-RC-1169 13:00 hores“ .
Cardona, 3 de juny de 2019
L’Alcalde-President
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