
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 d’un/a treballadora familiar adscrit/a a Serveis Socials, 
mitjançant concurs de oposició lliure, per tal de rellevar la titular de la 
plaça corresponent, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de 
Puig-reig, que diuen:

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  la  presidència  de  la 
Corporació o autoritat  delegada aprovarà, mitjançant Resolució, la llista 
provisional de persones admeses i excloses. La resolució, amb les llistes 
completes i certificades, es publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament.

Les  persones  aspirants  disposaran  d’un  termini  de  5  dies,  comptats  a 
partir  de  l’endemà  de  la  publicació  de  la  resolució  esmentada,  per 
presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que 
pugui  contenir  la  llista  provisional  de  persones  aspirants  admeses  i 
excloses.  Si  les persones aspirants excloses  no presenten esmena dels 
defectes  que se’ls  imputa,  la  seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre 
tràmit.

Transcorregut un termini  no superior a 5 dies des de la finalització del 
termini anterior, la presidència de la Corporació o autoritat delegada farà 
publica  la  resolució  amb  les  llistes  definitives  de  persones  aspirants 
admeses i excloses, que serà objecte de publicació a la pàgina web i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si el termini conclou sense que s’hagi 
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

DECRETO

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

C.M., M .....785Y  No acredita català
O.C., I .....102T
R.V., A.B. .....159L

SEGON: Aprovar la relació d’exclosos a les proves:

B. P., P .....406S   No acredita estar a l’atur
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F. M., Q. .....813V  No acredita estar a l’atur
G.G., T. .....965Q  No acredita la titulació necessària
P.O., S .....927P  No acredita estar a l’atur

TERCER:  Es  concedeix  un  termini  de  5  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:
Titular: Dolors Obradors Badia
Suplent: Lourdes Anglada Codina

• Secretari/a: 
Titular: Isabel Garcia Medialdea.
Suplent: Alba Babia Besora

• Tres Vocals 
Titulars: 
Guadalupe Ignacio Cirera
Gemma Mujal Soler
Pilar Pey Vilanova

Suplents:
Raquel Pons Puig
Montserrat Pont Sabata
Natzaret Hinojo Arenas

CINQUÈ: La data, l'hora i el lloc de l'inici de les proves serà el 25 d’abril de 
2019 a les 9,30 del matí a l’Ajuntament de Puig-reig. 

Prèviament s’ha realitzat la prova de català ( 24 d’abril de 2019 a les 10 
del matí), 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. 

                        www.puig-reig.cat - e-mail: ajuntament@puig-reig.cat


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Puig-reig
	2019-04-13T09:46:56+0200
	Puig-reig
	TCAT P Josep Maria Altarriba Roca - DNI 39319820D
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Puig-reig
	2019-04-13T09:54:04+0200
	Puig-reig
	DOLORS OBRADORS BADIA - DNI 39335659R (SIG)
	Ho accepto




