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Acta de constitució del tribunal del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs-oposició, de
10 places d’Auxiliars administratius/ves corresponent al Programa Complementari de Foment a

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

l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla «Xarxa de Governs Locals,
2016-2019.
Identificació de la sessió
Núm.:
Sessió: ordinària
Data:

23 de setembre de 2019

Horari: de 9.00 h a 9.30 h
Lloc:

Centre Cívic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Assistents
Sra.

Olga Peralta Orta

Presidenta del Tribunal

Sra.

Victòria Herrero Herrero

Vocal del Tribunal

Sra.

Mercè Gangonells Salamero

Vocal del Tribunal

Sra.

M. Carme Sampera Pastor

Secretària del Tribunal

Acta de constitució del tribunal del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs-oposició,
d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica, corresponent al Programa complementari
de foment de l'ocupació local, en el marc del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019» de la
Diputació de Barcelona.

En compliment a la resolució d’Alcaldia número 1064/2019 de data 17/07/2019, per la qual s'aproven les
bases reguladores i la convocatòria i la resolució d'Alcaldia número 1259/2019 de data 4/9/2019 d'aprovació
de la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, composició del tribunal, data hora i lloc
de la selecció per cobrir les esmentades places, la resolució d'Alcaldia número 1309/2019 de data 23/9/2019
de resolució d’al·legacions, es reuneix el tribunal nomenat en l’esmentada resolució 1259/2019, a les 9:00
hores a l’edifici del Centre Cívic de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Una vegada comprovat que el termini per presentar al·legacions els aspirants exclosos finalitza el dia
23/9/2019 a les 00.00 hores, el tribunal decideix continuar amb el procés selectiu amb el condicionant que si
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es presenten al·legacions i són admeses convocarà a les persones objecte d’al·legacions perquè realitzin les
proves de la fase d’oposició del procés selectiu .
Una vegada constituït el tribunal, format per les persones sotasignats, es dóna inici a la fase del concurs del
procés selectiu.
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Signat digitalment per:
Cap de Promoció Econòmica
Olga Peralta Orta
23-09-2019 14:45

Signat digitalment per:
Tècnic Educació
Maria Victoria Herrero Herrero
23-09-2019 14:46

Signat digitalment per:
Tresorera municipal
Mercè Gangonells Salamero
23-09-2019 14:49
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Signat digitalment per:
Secretària de la sessió
Carme Sampera Pastor
23-09-2019 15:00
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