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Acta de constitució del tribunal del procés selectiu per a la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va,
funcionari/ària de carrera, de l'escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup
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C2, de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el
sistema de concurs-oposició, més període de pràctiques.

En compliment a l'acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de data 8 de
juny de 2018, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria d’un/a auxiliar administratiu/va,
funcionari/ària de carrera, de l'escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2, de la
plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el sistema de concursoposició, més període de pràctiques, la resolució d'Alcaldia número 478/2018, de data 27 de setembre de
2018 d'aprovació de la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, composició del
Tribunal, data hora i lloc de l’inici de les proves selectives del lloc de treball, i la resolució d'Alcaldia número
551/2018, de data 18 d'octubre de 2018, d'aprovació d'esmenes de la llista d'aspirants admesos/es i
exclosos/es del procés selectiu, es reuneix el tribunal a les 9 hores, del dia 18 d'octubre de 2018, a
l'equipament municipal Les Cases dels Mestres de Caldes de Montbui.
Una vegada constituït el tribunal, format per les persones sotasignants es dóna inici al procés selectiu amb la
primera prova de la fase d'oposició, corresponent a la prova escrita sobre el temari general.
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