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Acta de constitució del tribunal del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs-oposició,
d’un/a tècnic/a mitjà/ana de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) pertenyent al grup

Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

de classificació A, subgrup A2 de l’escala d’administració general, sotsescala tècnica, tècnica
mitjana de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per programa temporal.

En compliment a la resolució d’Alcaldia número 575/2018 de data 24/10/2018, per la qual s'aproven les
bases reguladores i la convocatòria, la resolució d'Alcaldia número 853/2018 de data 17/12/2018 d'aprovació
de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, composició del tribunal, data hora i lloc
de la selecció per a la provisió mitjançant concurs-oposició, d’un/a tècnic/a mitjà/ana de Reempresa,
desenvolupament local i comerç (AODL) i la resolució d'Alcaldia número 31/2019 de data 11/01/2019
d’esmena de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, es reuneix el tribunal a les 9:00 hores a
l’edifici de l’equipament municipal de les Cases dels Mestres.
Una vegada constituït el tribunal, format per les persones sotasignants, es dóna inici a la fase del concurs
del procés selectiu.
Caldes de Montbui, 17 de gener de 2019

Olga Peralta i Orta
Presidenta

Jordi Salas Matarredona
Vocal

F_CONVFIRMA_CO1

F_CONVFIRMA_CO2

Signat digitalment per:
Cap de Promoció Econòmica
Olga Peralta Orta
18-01-2019 14:11

Signat digitalment per:
Tècnic Promoció Econòmica
Jordi Salas Matarredona
18-01-2019 14:17

1/2
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

Maria Carme Sampera Pastor
Secretaria del Tribunal
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