
AJUNTAMENT DE PUIG-REIG
Pau Casals, 1 
Tel. 93 838 00 00 - Fax: 93 838 13 02
08692 – PUIG-REIG

EN  JOSEP  MARIA  ALTARRIBA  I  ROCA,  ALCALDE-PRESIDENT  DE 
L’AJUNTAMENT DE PUIG-REIG

Vistes les bases específiques reguladores del procés selectiu  per proveir una plaça 
vacant,  en execució de l'oferta publica d’ocupació de 2017, d'administratiu/iva en 
règim laboral, de la plantilla orgànica de l'ajuntament de Puig-reig i provisió definitiva 
del lloc de treball d'administratiu/iva d’administratiu oficines( nòmines i subvencions), 
i constitució de borsa de treball per a la cobertura temporal de vacants, que diuen:

Tancada l’admissió de sol·licituds, l'Alcalde dictarà una resolució en el termini màxim 
d'un mes, en que aprovi la llista d’ admesos i exclosos, amb indicació de la causa de 
l’exclusió. En la mateixa resolució s’especificarà la determinació individualitzada de 
la composició del tribunal de selecció i s’assenyalarà la data, l'hora i el lloc de l'inici 
de les actuacions del tribunal de selecció i del desenvolupament del procés selectiu, 
així com els aspirants que han de realitzar la prova de català i/o castellà, si s'escau.

Es  concedirà  un  termini  de  10  dies  naturals  per  a  possibles  reclamacions,  al ・
legacions o esmenes de sol·licituds, que, en cas d'haver-les, seran resoltes en un 
termini màxim dels 20 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. 
Transcorregut  aquest  termini  sense que s'hagi  dictat  resolució,  les  al ・ legacions 
s'entendran desestimades.

DECRETO

PRIMER: Aprovar la relació d’admesos i exclosos a les proves:

B.F, J. ....415-B

B.T, S .... 141-K

C, CM ......1276
 No acredita català

C.B, S. .....428-T

C.C, J  .....279-Y

C.C,P.....498-A

 No acredita català
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C.T,N. ....111-Q

D.G, A. .....029-Z

E.A, Q. ....427,J

E.R, ML....720-L

G.R, M .....776-N

M.P, E. .....650-H

P.C, M ....287-C

P.C, Y ....283-H

P.R,V. ....048-X

P.B, G ....803-E

 No acredita català

P.S, C   .....765,F

P.V,P. ...129-V
 No acredita català

R.A, A ....771,J

R.C, MA. .....642-W

R.S, S .... 630-D

S.V, D. ....188-L

T.B, E. ....918-E

 No acredita català

T.E, L. .....418-W
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SEGON:  Aprovar la relació d’exclosos a les proves:

V.H, S   .... 219-L

MOTIU: FORA DE TERMINI. 

TERCER: Es concedeix un termini de 10 dies naturals per a possibles reclamacions, 
al・legacions o esmenes de sol·licituds, que, en cas d'haver-les, seran resoltes en un 
termini màxim dels 20 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. 
Transcorregut  aquest  termini  sense que s'hagi  dictat  resolució,  les  al ・ legacions 
s'entendran desestimades.

QUART: El tribunal qualificador estarà format per

•  President/a:  un  funcionari  de  carrera  o personal  laboral  indefinit  fix  designat  a 
proposta de l'alcalde - president de la corporació.

TITULAR: LOURDES ANGLADA CODINA

SUPLENT: ISABEL GARCIA MEDIALDEA

• Secretari/a: 

TITULAR: SUSANNA ESPELT PIQUE.

SUPLENT: DOLORS OBRADORS BADIA

•  Un/a  vocal  designat/da  a  proposta  de  l'Escola  d’Administració  Publica  de 
Catalunya.

TITULAR: ALBERT VANCELL PUJOLS

SUPLENT: LAURA SALINAS BERGEL

• Dos vocals designat/des pel President de la Corporació entre personal de l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà i/o ajuntaments de la comarca. 
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TITULARS: 

       GEMMA SIMON SIMON 

       SARA VILA GUTIERREZ

SUPLENT: 

PERE SANCHEZ ALARCON

CINQUÈ: La data, l'hora i el lloc de l'inici de les proves serà el 19 de febrer de 2018 a 
les 9 del matí a l’Ajuntament de Puig-reig. 

Prèviament s’ha realitzat la prova de català ( 30 de gener de 2018), amb assistència 
del Centre de Normalització Lingüística, amb convocatòria personal a tots/es els/les 
aspirants que han de realitzar la prova. 

La qual cosa decreto i signo a Puig-reig, 
Document signat digitalment al marge.    
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