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ANUNCI

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 14 de febrer de 2022 s’ha aprovat la llista definitiva de
persones aspirants admeses i excloses corresponent al procés per ocupar interinament la plaça de tècnic/a
de comptabilitat i control pressupostari per a possibles substitucions, vacants o necessitats sobrevingudes,
amb les següents resolucions:

Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos
corresponent al procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per
ocupar interinament la plaça de tècnic/a de comptabilitat i control
pressupostari
per
a
possibles
substitucions,
vacants
o
necessitats
sobrevingudes. Als aspirants se’ls assigna un codi que coincideix amb el número
de registre d'entrades, amb el qual se’ls identificarà en el present expedient i
en les successives comunicacions, notificacions i/o resolucions sobre el present
procés de selecció, als efectes de donar compliment a la normativa de protecció
de dades i no difondre la seva identificació. La llista és la següent:
Admesos:

Segon.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de decidir el
present concurs-oposició, que estarà integrat pels membres següents:
Presidenta: Sra. Rosa March Escué, secretària de l'ajuntament de Montmeló,
suplent funcionari/a en qui delegui.
Vocals:
- Sr. Jordi Ines Monclús, interventor de l'Ajuntament de Montmeló,
suplent funcionari/a en qui delegui.
- Sr. Jaume Masclans i Francesch, gerent de l'Ajuntament de
Montmeló, suplent funcionari/a en qui delegui.
Secretària: Clara Palazón Huelves, tècnica de RRHH de l'Ajuntament de Montmeló,
suplent Sra. Mercè Bolart Vilaró, cap de gabinet d'alcaldia. Amb veu i sense
vot.
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Segon.- Atès que totes les persones aspirants admeses aporten la certificació de
nivell de català C1 no és necessària la realització de la prova de català.
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Tercer.- Convocar el tribunal i les persones aspirants per a la prova de
coneixements teòrics i pràctics el dia 25 de febrer de 2022 a les 9:00 a Centre
de formació G2M, carrer Nou, 34 de Montmeló.
Quart.- Publicar les anteriors resolucions
d'anuncis de l'Ajuntament de Montmeló.
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L’Alcalde,
Pere Rodriguez Rodriguez
(Signat electrònicament)
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