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Assumpte: Provisió del lloc de treball de tècnic economista pel sistema de concurs
interadministratiu
ANUNCI
ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, SOBRE LA RELACIÓ PROVISIONAL
D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS DE MOBILITAT
INTERADMINISTRATIVA PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC
ECONOMISTA (GRUP A1) VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 es van aprovar les bases
per a la provisió mitjançant un concurs per mobilitat interadministrativa, del lloc de treball de
tècnic economista (grup A1) vacant de la plantilla de personal funcionari i la convocatòria del
procés selectiu corresponent.
Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació d’instàncies sol·licitant prendre
part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu a la bases cinquena de la
convocatòria, mitjançant Decret núm. RES2021/1037, de 20 de maig, s’ha resolt:
PRIMER.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per a l’accés a les diferents borses convocades, relacionats segons número de
registre d'entrada
Aspirants admesos:
Núm. d'ordre Núm. de registre
1

2021/4038

Aspirants exclosos:
No n’hi ha cap.
SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos, a al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web de la Corporació i en el tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament.
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TERCER.- La composició del tribunal qualificador de la selecció serà la següent:
Presidenta: M. Teresa Fernandez Hinojosa, interventora; suplent Montserrat Carbonell Vila
Vocals:
Lluis Viñas Peitabí, tresorer; suplent Sílvia Amatller Micola.
Montserrat Carbonell Vila, funcionària, designada per l’Alcaldia; suplent Sílvia
Amatller Micola.
Isabel Esteve Roca, en representació de l’EAPC; suplent Victor Vallès Celada
Secretària: Clara Perez Gonzalez, secretària; suplent Dolors Puig Gomez
Podrà assistir-hi com a observador un membre del Comitè d’empresa, sense veu ni vot.
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QUART.- Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les
circumstàncies o motius que preveu l’article 24 i en la forma que determina l’article 14 de la
llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
CINQUÈ.- El tribunal es reunirà de forma telemàtica, el dia 28 de maig de 2021, a les 09:00
hores, per dur a terme la valoració dels mèrits presentats per l’aspirant declarat apte.
SISÈ.- Convocar telemàticament a l’aspirant declarat apte el dia 28 de maig de 2021, a les
10:00 hores per dur a terme l’entrevista prevista a les bases de la convocatòria.
Es fa públic a l’empara del que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú.
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