ANUNCI

En compliment de la base sisena de les bases específiques per la convocatòria per la
creació de borsa d’un/a tècnic d’administració especial (A1) per tal de cobrir interinament
possibles vacants de places d’assessoria jurídica de l’Ajuntament d’Argentona, es fa pública
la resolució de l’Alcaldia 2018/1364, de data 2 d’agost de 2018, el contingut de la qual,
transcrita literalment diu:
“Per resolució d’alcaldia núm. 2018/1312, de 30 de juliol de 2018 ha estat aprovada la
relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per la creació
de borsa d’un/a tècnic d’administració especial (A1) per tal de cobrir interinament possibles
vacants de places d’assessoria jurídica de l’Ajuntament d’Argentona.
Vista la instància amb número de registre 2018-5684 presentada per l’aspirant ** *** 663
Q, qui va fer arribar la documentació mitjançant correu administratiu en els termes que
preveu a base 4a del procés selectiu i que per error no s’havia fet constar a la llista
provisional.
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Primer.- APROVAR definitivament la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la
convocatòria el procés selectiu per la creació de borsa d’un/a tècnic d’administració
especial (A1) per tal de cobrir interinament possibles vacants de places d’assessoria jurídica
de l’Ajuntament d’Argentona.
ASPIRANTS ADMESOS/ES

DNI

Núm.
registre

Prova
coneixements de
català (Nivell C1)

** *** 886 J

2018-5364

Exempt/a

** *** 634 N

2018-5362

Exempt/a

** *** 796 E

2018-5266

Exempt/a

** *** 778 F

2018-5540

Exempt/a

** *** 518 M

2018-5340

Exempt/a

** *** 777 T

2018-5339

No exempt/a
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** *** 663 Q

2018-5684

Exempt/a

** *** 601 G

2018-5344

Exempt/a

** *** 307 C

2018-5326

Exempt/a

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
CAP
Segon.- No procedeix la realització de la prova de coneixements de llengua castellana en
acreditar les persones aspirants el coneixement exigit.
Tercer.- CONVOCAR als/les aspirants que han de realitzar la primera prova (coneixements
de llengua catalana) el proper 7 de setembre de 2018 a les 9:30 hores davant
l'Ajuntament Nou, c. Gran, 59 per tal realitzar l'esmentada prova, la qual cosa es comunica
a efectes que es donin per convocats/des. Els/les aspirants hauran de venir
proveïts/des del DNI.
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Quart.- Les/les aspirants que superin l’anterior exercici (coneixements de llengua catalana)
i aquells/es que hagin quedat exempts de fer aquesta prova per haver acreditat que estan
en possessió del nivell de coneixements exigit a les bases de la convocatòria, queden
convocats/des el proper 12 de setembre de 2018 a les 10:00 hores davant l'Ajuntament
Nou, c. Gran, 59, per tal de realitzar el segon exercici (Prova pràctica) la qual cosa es
comunica a efectes que es donin per convocats/des. Els/les aspirants hauran de venir
proveïts/des del DNI. El Tribunal es constituirà el mateix dia a les 9:30 hores.
Cinquè.- Nomenar, com a membres del tribunal qualificador de les proves, les següents
persones:
President:
Titular: Sra. Maite Pérez Vicente, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament d’Argentona.
Suplent: Sr. Carles Casellas Ayén, funcionari d’habilitació estatal.
Vocals:
Titular: Sra. Maria José Ulla Fernández, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Sra. Núria Mompel Rusell, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Titular: Sr. Josep Barberà Boix, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
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Suplent: Sr. Gustavo Roca Priante, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Titular: Sra. Teresa Esteban Castellví, assessora jurídica. Ajuntament d’Argentona. Suplent:
Sr. Antoni Maymó Puig, Cap de negociat de serveis generals. Ajuntament
d’Argentona.
Vocal amb funcions de secretària
Titular: Sra. Míriam Tenas i Camps, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament
d’Argentona.
Suplent: Georgina Roca Modolell, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament de Carme.
Hi assistiran com a Tècnics Assessors en representació de la Direcció General de Política
Lingüística, les persones designades per la direcció del Centre de Normalització Lingüística
del Maresme.
Contra els membres del tribunal designat, els aspirants podran plantejar la recusació, si
s’escau, de conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
Sisè.- PUBLICAR la present resolució, d’acord amb les bases de la convocatòria a la seu
electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.“
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