
ANUNCI

Es comunica que el Sr. Batle, en data 07.03.2018 ha emès el següent Decret, que 
es fa públic per a coneixement general: 

“DECRET DE BATLIA.- 

En virtut  de les atribucions que per Llei  em som conferides, i  especialment les 
assenyalades  a  l’art.  21  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local 
7/1985, de 2 d’abril, i a l’art. 41 del RD 2.568 de 28 de novembre de 1986, pel que 
s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de   les 
Entitats Locals, 

i en compliment del que detalla la Base 4ª de les bases que regeixen la creació, pel 
sistema de concurs de mèrits, d'una borsa de treball per cobrir, de forma interina, la 
contractació d'un/a dinamitzador/a juvenil a l'Ajuntament de Sencelles vinculada al 
projecte “Activa't Sencelles 2.0”

HE RESOLT

1.-  Aprovar la relació de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de 
les causes d'exclusió i de la convocatòria a la prova de llengua catalana, si escau, 
que s'incorpora a la present resolució mitjançant Annex 1. 

2.- Convocar, a la prova de llengua catalana, a les persones aspirants que no han 
justificat documentalment el seu nivell de català per al proper dimarts, 13 de març 
de 2018, a les 11'00 hores, al mateix Ajuntament de Sencelles. 

3.-  Nomenar  i  convocar  els  membres de la  Comissió  Tècnica de Valoració  als 
efectes de la seva constitució i inici de les sessions tècniques que siguin precises: 

Presidenta:  Francisca  Campaner  Fiol,  Funcionària  de  l'Administració  Local  de 
l'Ajuntament de Sencelles
Suplent:  Magdalena  Sastre  Nicolau,  Funcionària  de  l'Administració  Local  de 
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany

Secretari: Antoni Puig Ramis, Funcionari de l'Administració Local de l'Ajuntament 
de Sencelles
Suplent:  Margalida  Font  Gelabert,  Funcionària  de  l'Administració  Local  de 
l'Ajuntament de Sineu



Vocal:  Joan  Coll  Isern,  Funcionari  de  l'Administració  Local  de  l'Ajuntament  de 
Sencelles
Suplent: Joana Pons Maimó, Funcionària de l'Administració Local de l'Ajuntament 
de Lloret de Vistalegre.

4.- Ordenar la publicació de la present resolució al taulell d'anuncis de l'Ajuntament 
i a la plana web www.ajsencelles.cat. 

Annex 1. 

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

DNI NÚM. 
RGE

OBSERVACIONS

47215299
W

255 PROVA DE CATALÀ

54631043V 274
43233370V 276
37339096E 278
43170505B 288
43197545A 289
43228606Z 292
34065610B 294
54629514Y 309 PROVA DE CATALÀ
43185014F 312
78216825N 318
45188389J 319
41520969N 341 PROVA DE CATALÀ
43176554B 345
41539005Q 348



RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES
43188515N 350 EXCLOSA (BASE 4.1)

NOTA.- Es fa constar que el règim de reclamacions i recursos a la present llista  
provisional consta a la Base 4.2 de les bases que regeixen la creació, pel sistema 
de concurs de mèrits, d'una borsa de treball per cobrir, de forma interina, la 
contractació d'un/a dinamitzador/a juvenil a l'Ajuntament de Sencelles vinculada al  
projecte “Activa't Sencelles 2.0.

Signat: Joan Carles Verd Cirer, Batle-President”

Sencelles, 7 de març de 2018


