
Expedient núm. 2019/1622   

A N U N C I

En data 23 de juliol de 2019, he dictat el Decret d’Alcaldia que es transcriu literalment:

“DECRET D’ALCALDIA    Núm. resolució: 2019/355

Aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses del procés 
selectiu per a la cobertura mitjançant contracte laboral d’interinatge d’una 
vacant d’oficial d’obres i manteniment

Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2019 s’han aprovat les 
bases i la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura mitjançant contracte 
laboral d’interinatge d’una vacant d’oficial d’obres i manteniment, grup de classificació 
C2, i per a la formació d’una borsa de treball.
 
Les bases reguladores del procés de selecció han estat publicades íntegrament a la 
pàgina web municipal, al tauler d’edictes de la corporació i al BOPB de data 17 de  
juny de 2019. L’anunci de la present convocatòria s’ha publicat al DOGC de data 27 de 
juny de 2019.

Expirat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu, i de 
conformitat amb les bases de la convocatòria, i en  virtut del que s’ha exposat més 
amunt i en execució de les atribucions que tinc conferides, 

RESOLC:

PRIMER.  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el procés selectiu per proveir interinament una plaça d’oficial d’obres i 
manteniment. 

Relació de persones aspirants admeses

NUM 
REGISTRE DNI CATALA
4007/2019 ***9142** Exempt
4216/2019 ***4616** Exempt
4220/2019 ***3004** Exempt
4236/2019 ***7541** Exempt

SEGON. Les persones aspirants excloses o que es considerin omeses per no figurar a 
la llista provisional d’admesos ni en la d’exclosos, disposen d’un termini de deu dies 
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament i a la web municipal www.martorelles.cat, per subsanar els 
defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió.  

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació b6e70b4b8c1d413f9a9149af60bffe5d001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=b6e70b4b8c1d413f9a9149af60bffe5d001


TERCER.  La composició del tribunal qualificador de les proves és la següent: 

President 

Titular: Montserrat Torrents Pedragosa, funcionària municipal
Suplent: M. Francisca Muñoz Moreno, funcionària municipal

Vocals 

Titular: Francesc Subirà Maseres, funcionari municipal
Suplent: Joan Plans Font, funcionària municipal

Titular: Crispulo Pérez Giménez, tècnic municipal 
Suplent: Mercè Raich Rialp, funcionària municipal

Secretaria del tribunal

Titular: Elena Fradera Pascual, funcionària de la Corporació
Suplent:  M.Nieves Villanueva Igual, funcionària de la Corporació

Els membres del tribunal poden abstenir-se i els aspirants poden recusar-los, en el 
termini de 10 dies, quan hi concorrin les circumstancies que preveuen els articles 23 i 
24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En el cas que per raó d'abstenció, recusació o d'impossibilitat justificada d'assistència 
algun dels membres titulars no puguin assistir-hi ha de comunicar-ho al seu suplent 
per garantir-ne la presència.

QUART.   Convocar els aspirants admesos en crida única el  dia 3 d’octubre de 2019, 
a les 09.00 hores, a l’Ajuntament de Martorelles (Plaça de l’Ajuntament, 1 
Martorelles-08107) per tal de realitzar les següents proves:

- Exercici teòric
- Exercici pràctic

Restaran eliminades del procés selectiu les persones aspirants que no es presentin a 
la realització de la prova i aquelles que siguin declarades no aptes.

Les persones aspirants s'han de presentar proveïdes del DNI.
 
CINQUÈ. El presents acords i  anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 
publicaran  al tauler d'anuncis de la corporació i a la web www.martorelles.cat.”

Contra aquesta Resolució,  atès que és un acte de tràmit dels que preveu l’article 112 de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, no es pot interposar 
cap recurs, sens perjudici que es pugui al·legar oposició perquè sigui presa en consideració en la 
resolució que posi fi al procediment.

Martorelles, a data de la signatura electrònica

L’alcalde
Marc Candela Callado

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació b6e70b4b8c1d413f9a9149af60bffe5d001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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