
DECRET 
 
Vist l’ expedient tramitat per la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per la 

contractació laboral d’ un peó de la brigada municipal d’ obres i serveis. 

Atès que ha finalitzat el termini de presentació  d’ instàncies per participar  en l’ esmentat procés 

de  selecció. 

Atès que d’ acord amb l’ establert a la  base quarta  de la referida convocatòria, publicada al 

Butlletí Oficial de la Província de 8 de febrer  de 2018 i al Diari Oficial de la Generalitat  de 19 de 

febrer de 2018, l’ alcaldia  dictarà una resolució per la qual es declararà aprovada la llista 

provisional de persones admeses i excloses, que serà anunciada al tauler d’ edictes de l’ 

ajuntament i a la pàgina web de la corporació, es determinarà el lloc, la data i l’ hora del 

començament de les proves i, si s’ escau, l’ ordre de l’ actuació. 

De conformitat  amb el que estableix l’ article 78 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’ 

aprova el Reglament de personal al servei de les entitats  locals i amb el que preveu la base 

quarta  de les que regeixen l’ esmentada convocatòria i en l’ exercici  de les  facultats que em 

son atribuïdes, 

RESOLC: 

Primer: APROVAR la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos següents: 

ADMESOS: 

33.952.365 H  

38.812.506 Y 

77.288.517 F 

52.145.106 N 

47.852.612 P 

EXCLOSOS: 

40.973.416 C No presenta carnet de conduir B 

38.141.023 P No presenta carnet de conduir B 

77.300.689 N No presenta carnet de conduir B 

No presenta Graduat Escolar o equivalent 

 

X-6098843 W No presenta carnet de conduir B 

No presenta Graduat Escolar o equivalent 

47.847.107 T No presenta carnet de conduir B 

No presenta Graduat Escolar o equivalent 

33.956.795 D      Ha presentat la documentació fora de termini 



El que es fa públic perquè en el termini de 10 dies hàbils des d’ aquesta publicació,  d’ acord amb 

el que preveu l’ article 82.2 de la Llei 39/2015, de l’ 1 d’ octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, els interessats puguin esmenar les omissions o defectes 

que hagin causat la seva exclusió i presentar les al·legacions que considerin pertinents. Cas de 

no presentar-se cap reclamació, la llista provisional quedarà elevada a definitiva sense necessitat 

de nova publicació. 

 

Segon:  DESIGNAR el Tribunal qualificador, que queda format pels següents membres: 

 

President titular : 

-Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària interventora d’ aquest ajuntament i com a substitut el 

Sr. Ferran Martori i Mas, secretari-interventor. 

 

Vocals: 

 

-Sr. Lluís Bosoms Icart i, com a suplent, la Sra. Marta Font Bruch, en representació de l’ escola d’ 

Administració Publica de Catalunya. 

-Sr. Jaume Oliver i Bruy i, com a suplent la Sra. Rosa Meléndez i Frígola, com a tècnics de l’ 

administració convocant. 

-Sr. Joan Garriga i Martinez i com a suplent, el Sr. Lluc  Agulló i Galilea, com a responsables de la 

Brigada d’ Obres i Serveis. 

-Sra. Maria Rafael i Casellas i com a suplent  el Sr. Jordi Fageda i Vila funcionaris  d’ Administració 

general de la plantilla de la Corporació, que alhora actuarà de secretària del tribunal. 

El que es fa públic d’ acord amb la base cinquena de la convocatòria i als efectes de poder exercir  

per els interessats la recusació dels components del Tribunal d’ acord amb els articles 23 i 24  de 

la Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de règim jurídic  del sector públic. 

 

Tercer: CONVOCAR els aspirants el dia 4 d’ abril a les 9:00 del matí, a l’ ajuntament, ubicat al 

carrer Estació, núm.4, de Sant  Martí de Centelles, per tal d’ iniciar les proves selectives. 

Les proves que seran eliminatòries es realitzaran durant el matí essent l’ ordre següent: 

a)Prova català 

b)Prova teòrica-pràctica 

c)Prova pràctica 



d)Entrevista personal 

 

No obstant, els aspirants que hagin comprovat que estan exempts  de realitzar la primera  prova, 

la del coneixement bàsic de català, podran presentar-se al lloc de realització dels exercicis, el 

mateix dia a les 10:00 hores, a efectes de realitzar la segona i tercera proves contemplades en 

els apartats c) i d) de la base sisena. 

A l’ acte hauran d’ acudir proveïts del document nacional d’ identitat. 

 

Quart: PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’ edictes de l’ ajuntament i a la web de la 

corporació. 

 

Sant Martí de Centelles, document signat electrònicament al marge. 

 
Sant Martí de Centelles, signat electrònicament al marge.  
 
L’alcalde       Davant meu 
        La secretària  
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