


 Aspirants admesos amb el núm. d’ordre i Registre d’’Entrada següents:

Núm. Núm. RE Puntuació
1 873 2
2 935 1,5
3 1029 1,8

 Aspirants exclosos amb el núm. d’ordre i Registre d’Entrada següents:

-Per no reunir les condicions necessàries:

Núm. Núm. RE
1 806
2 827
3 830
4 865
5 883
6 911
7 914
8 920
9 924

10 930
11 932
12 949
13 955
14 987
15 1010
16 1011
17 1025
18 1033
19 1034
20 1044
21 1054
22 1056

Segon.- Concedir  un termini  de  3  dies  hàbils,  des  de  la  publicació  de la  present 
resolució al tauler d’anuncis, a la seu electrònica i a la pàgina web d’aquest Ajuntament 
que finalitzarà el dia 02 de maig de 2016, dins del qual podran presentar, també, per 
correu  electrònic,  reclamacions  per  a  la  esmena  de  deficiències  i  presentació 
d’al·legacions o reclamacions, amb el benentès que si no es presenta cap esmena, 
al·legació o reclamació al respecte, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos 
es considerarà definitivament aprovada.

Tercer.- Designar les persones que mantindran les entrevistes amb els aspirants:

President:Montserrat Baulas Bordes, secretària interventora de l’Ajuntament.
Vocals:   

 Sandra Majó Tur
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 Ernesta Zabalza Naval, que desenvoluparà les funcions de secretaria d’aquest 
acte.

Com  a  observadors:  Agustí  Grivé  Martínez,  en  qualitat  de  representant  dels 
treballadors i el regidor de serveis urbans, via pública i salut.

Quart.- Convocar per a la realització de l’entrevista als aspirants admesos, segons la 
llista  definitiva,  el  dia  5  de  maig  de  2016,  a  les  9,00  hores  a  les  Oficines  de 
l’Ajuntament 3ª planta de Caldes d’Estrac.

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 27 d’abril de 2016.

L’Alcaldessa

Rosa Pou Baró

En prenc coneixement
La Secretaria- Interventora

Montserrat Baulas Bordes
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