ANUNCI
Es fa públic que per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans i Règim Intern de data 9
d’abril de 2015, en relació al procediment per a la funcionarització de quatre llocs d’auxiliar
administratiu, s’ha resolt el següent:
“Fets:
Al BOPB de data 4 de febrer de 2015 es publica la convocatòria de les bases que han de regir el
procés selectiu de funcionarització del lloc de treball d’auxiliar administratiu.
En data 25 de març de 2015 es publica la resolució provisional de persones admeses i excloses
d’aquesta convocatòria.
El dia 7 d’abril de 2015 ha finalitzat el termini per subsanar les deficiències a la tramitació de la
sol·licitud.
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d’acord
amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, HE RESOLT:
Primer. Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria concurs - oposició
per a la funcionarització de quatre places de personal auxiliar (C2) destinada al lloc d’auxiliar
administratiu, i segons determina l’apartat 4rt. de les bases generals, la llista definitiva de persones
admeses i excloses és la següent:
ADMESES:
Atienza Martos, Maria Carmen
Calderon Morell, Marta
Garzo Olarte, Rosario
Serra Esgleas, Alba
EXCLOSES:
Gámez Urí, José María
(La persona exclosa és per no complir amb els requisits de la base segona)
Segon. Les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat el nivell C de català
per la qual cosa resten exempts/es de la prova de català:
Atienza Martos, Maria Carmen
Calderon Morell, Marta
Garzo Olarte, Rosario
Serra Esgleas, Alba
Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 5è de les bases generals, el Tribunal
Qualificador estarà constituït pels següents membres:
PRESIDENT/A:
Titular: Sra. Mònica Espinàs Martínez
Suplent: Sra. Anna Vives Schoekel
VOCALS:
Titular: Sra. Neus Campàs Parra
Suplent: Sra. Núria Vila Fortuny
Titular: Sra. Carolina León Ezpeleta
Suplent: Sra. Neus Subirats Alcalde
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Titular: Sra. Maria Sánchez Pérez
Suplent: Sr. Francesc Xavier Cortés Labrador
SECRETARI/ÀRIA:
Titular: Sra. Marta Manén Sánchez
Suplent: Sra. Alba Sala Carrera
Quart. La realització del procediment de selecció, s’efectuarà de la manera següent:
PROVA DE CARÀCTER PRÀCTIC: Consisteix en resoldre per escrit un cas pràctic, d’entre els
que proposi el tribunal, relacionat amb les funcions del lloc d’auxiliar administratiu.
Aquesta prova es realitzarà el dia 22 d’abril de 2015 a les 10h a la segona planta de Can Malet,
situada al carrer Sant Felip, 2.
Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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