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ANUNCI
De conformitat amb el que disposa la base quarta de les Bases Reguladores del
procés de selecció per a la provisió mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça
d’oficial de serveis -encarregat de la brigada de la plantilla de personal laboral fix
d’aquest ajuntament, es fa pública la Resolució de l’Alcaldia de data 17 de novembre
de 2020, en la que s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos; es
designa el Tribunal i es fa públic el lloc, data i hora de l’inici de les proves, següent:
Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria
pública per a la provisió mitjançant concurs-oposició, d’un lloc de treball d’oficial
encarregat de la brigada d’obres i serveis, de personal laboral fix, següent:
ASPIRANTS ADMESOS
Núm./R. Ent.
1/671
2/693
3/702
4/705
6/712

DNI
47850640Z
77304499G
46790634D
77476281E
43693265G

ASPIRANTS EXCLOSOS I MOTIU D’EXCLUSIU
Num. R.Ent.
5/710

DNI
MOTIU EXCLUSIÓ
35039541F Falta acreditar titulació; carnet de conduir; mèrits.

Segon. Designar el Tribunal qualificador que s’ha de constituir per valorar el procés
selectiu, següent:
President/a:
Titular: Miquel Vilella Morató- Tècnic de promoció econòmica dels ajuntaments de
L’Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit.
Suplent: Anna Costa Creus – Tècnica de turisme i cultura de l’ajuntament de Rupit i
Pruit.
Vocals:
1er titular: Rafael Ruiz Santaella- Guàrdia Urbana Ajuntament de Vic, designat per
l’escola d’administració Pública de Catalunya.
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Suplent: Josep Codina Cid, Urbanisme-. Serveis Municipals Ajuntament de Bigues i
Riells, designat per l’escola d’administració Pública de Catalunya.
2n titular: Pablo Gil Catalan, oficial de serveis Ajuntament de L’Esquirol
Suplent: Francesc Fàbrega Serra, oficial de serveis Ajuntament de Rupit i Pruit
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Tercer. Disposar, que els aspirants disposen d’un termini de cinc dies naturals per a
esmenes i possibles reclamacions, a partir del dia següent al de publicació d’aquesta
resolució al tauler d’edicte de l’EMD, i a la pàgina web municipal.
Si no es presenten esmenes, aquesta llista d’aspirants d’admesos i exclosos es
considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar.
Quart. Les proves es duran a terme el proper dimarts dia 1 de desembre, a partir de
les 10:00 hores del matí quedant convocats tots els aspirants per aquest dia a
l’ajuntament de Rupit i Pruit.
Rupit i Pruit, 17 de novembre de 2020.
L’Alcalde,
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