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ANUNCI

Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. '2021-0000484' , de data 27 d'agost de 2021, es
van aprovar les bases que han de regir la constitució d’una borsa de treball d'arquitecte
tècnic de l’Ajuntament d'Almoster, mitjançant concurs de valoració de mèrits, en règim
laboral temporal.
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 27 de setembre de 2021 , al
tauler d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.almoster.cat.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat el dia 7 d’octubre de 2021.

Vist el que estableix la base sisena de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable
, per decret número '2021-0000586' de data 8 d’octubre de 2021 s’ha resolt:
“PRIMER. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per
prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de
treball d'arquitecte tècnics de l'Ajuntament d'Almoster , mitjançant concurs de valoració de
mèrits, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest
grup professional .
Admesos/es
Núm. d'identificació
Cognoms, Nom

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

BELMONTE CASTELLO, Juan Alberto

***2485**

Sí

REYNALS DE SOLA, Xavier

***6382**

Sí

CALVET BORONAT, Josep Maria

***3531**

Sí

CASTELLANO PIÑOL, Roger

***2187**

No

Exclosos/es
Núm. d'identificació
Cognoms, Nom

FERNANDEZ PINO, Ivan1

***6728**

Exempció de realitzar
coneixements de llengua
catalana

Sí

(1) Per no presentar còpia de l’acreditació de la titulació exigida

SEGON.- L’admissió en aquest procés no pressuposa un dret i resta subjecta a la
posterior acreditació del compliment dels requisits establerts a les bases reguladores
de la convocatòria.
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TERCER.- La composició nominal del la Comissió de Valoració i la data de les
entrevistes s’indicaran en la relació definitiva de persones aspirants admeses i exclosos.
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QUART.- Es concedirà un període de 10 dies hàbils per a esmenar deficiències i/o
acompanyar els documents preceptius que n’han motivat l’exclusió i per possibles
reclamacions. Si no s’hi presenten esmenes ni reclamacions , es considerarà elevada
a definitiva la llista de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar. Si
s’accepta alguna reclamació, s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses, i
serà exposada a la pàgina web www.almoster.cat.”

Almoster a la data de la signatura electrònica
L’alcalde
Àngel Xifré Arroyo
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