MC2019010PERSO029

RESOLUCIÓ

Per acord de Presidència de data 3 d’abril de 2019, es van aprovar les bases d’una borsa
de tècnic/a de serveis ambientals d’aquesta Mancomunitat i posteriorment es van publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 11 d’abril de 2019 i al tauler d’anuncis de la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
El dia 2 de maig va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds des de la
publicació de la convocatòria, i que s’ha examinat la documentació presentada per les
persones interessades i d’acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.
En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la relació d’aspirants admeses i declarar admesos els
següents:
Núm. RE
2019/49
2019/50
2019/51
2019/52
2019/53
2019/54
2019/56
2019/59

DNI
.....830N
.....527V
.....526T
.....353T
.....645B
.....485R
.....196Y
.....512W

Català
Exempta
Exempt
No Exempta
Exempta
Exempta
Exempt
Exempt
Exempta

SEGON.- Aprovar provisionalment la relació d’aspirants excloses i declarar excloses els
següents:
Núm. RE

DNI

2019/48

.....524B

2019/62

.....743B

No estar en possessió de la titulació requerida al
punt 2 c) de las Bases de la convocatòria.
No haver enviat via correu electrònic còpia de la
sol·licitud degudament registrada o sellada dins del
període de presentació d’instàncies tal i com
especifica en el punt 3.

SEGON.- Aquesta llista s’elevarà a definitiva si abans de deu dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la seva publicació, no es presenta cap reclamació.
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TERCER.- Determinar que la composició del tribunal qualificador de les proves, serà la
següent:
PRESIDENT:
Sr. Jordi Pino Pruna, Secretari interventor de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
VOCALS TITULARS:
Sra. Anna Bonvehí i Falip, cap de serveis de la Mancomunitat.
Sr. Jordi Calaf i Garcia, de Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Sra. Marta Trujillo, de l’Ajuntament de Callús.
VOCALS SUPLENTS:
Sr. Josep Pou Vilalta, de l’Ajuntament de Manlleu.
Sra. Meritxell León Jimenez, de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
SECRETÀRIA:
Laura Segovia i López, administrativa de la Mancomunitat.
QUART.- Fer pública l’esmentada llista mitjançant anunci al tauler d’anuncis de la
Mancomunitat, al web municipal i mitjançant comunicat personalitzat a cada una de les
persones aspirants als efectes esmentats.

Sant Joan de Vilatorrada, data de signatura electrònica.

El president
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