
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS,  SA EN
RELACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL PER L’ÀREA DE SERVEIS AMBIENTALS. 

Caldes de Montbui, 17 de maig de 2018.

Resolució  relativa  als  nomenaments,  del  tribunal,  del  llistat  d’aspirants  admesos/es  i
exclosos/es del procés selectiu, del llistat dels/les aspirants exempts/tes o no exempts/tes
de  la  prova  de  català,  i  de  la  data,  el  lloc  i  l’hora  de  la  prova  de  català,  per  a  la
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL per L’ÀREA DE SERVEIS AMBIENTALS de
l’empresa  municipal  Gestió  Municipal  de  Serveis  SA.,  per  els  llocs  de  treball
CONDUCTOR i PEÓ DE RECOLLIDA del servei de Recollida de Residus i PEÓ DE
NETEJA del servei de Neteja Viària.

El  dia  30  d’abril  de  2018  va  finalitzar  el  termini  de  presentació  de  sol.licituds  i  la
documentació necessària per a prendre part en el procés selectiu.

La bases reguladores del procés estableixen la composició del tribunal.

Les bases reguladores del procés estableixen que la presidència de Gestió Municipal de
Serveis SA, un cop finalitzat el termini de presentació de sol.licituds, dictarà resolució amb
la llista d’aspirants admesos/es-exclosos/es.

Les  base  reguladores  estableixen  que  la  prova  de  català  serà  eliminatòria  i  que  la
qualificació serà d’apte o no apte, restant exclosos/es del procés selectiu els/les aspirants
qualificats/des com a no aptes,  i  que restaran exempts/tes de realitzar aquesta prova
els/les aspirants que hagin acreditat estar en possesió del nivell de català exigit.

Les  bases  estableixen  que  el  tribunal  podrà  disposar  la  incorporació  d’assesors/es
especialistes en totes o en algunes de les proves.

Les bases reguladores estableixen que es realitzarà una entrevista als/les aspirants.

Per tant, resolc:

Primer. Nomenar la composició del tribunal:

President: el president del Consell d’Administració, Sr. Jaume Mauri i Sala.
Vocal: el vocal del Consell d’Administració, Sr. Jordi Pagès i Martínez.
Vocal: el Cap de Serveis Ambientals, Sr. Javier Ledesma Granado.
Vocal: el gerent de la societat, Sr. Jaume Francisco i Sans.
Secretari/a:  l’administrativa de la societat, Sra. Judith Garriga I Campdepadrós.
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Segon.  Nomenar  el  llistat  d’aspirants  admesos/es  i  exclosos/es  al  procés  de
selecció  per  a  la  CONSTITUCIÓ  D’UNA BORSA  DE  TREBALL  per  L’ÀREA DE
SERVEIS AMBIENTALS de l’empresa municipal Gestió Municipal de Serveis SA., per
els llocs de treball CONDUCTOR i PEÓ DE RECOLLIDA del servei de Recollida de
Residus i PEÓ DE NETEJA del servei de Neteja Viària.

Aspirants admesos/es

número de registre número de DNI conductor
recollida
residus

peó
recollida
residus

peó neteja
viària

180410/1254 DEBL77615282B X X

180410/1406 MARO45642051T X

180410/1332 POBE77305474J X X

180416/1013 BLMO47703303S X X

180418/1250 LAHU35080015R X

180420/0954 HECA46544188P X X X

180423/1016 MACO08780334S X X X

180426/1807 RAHE35113863Q X X X

Aspirants exclosos/es

número de registre número de DNI documentació no presentada

180329/1010 LOMA33870147W titulació, permís conduir

180409/1049 CASA77301416A titulació, permís conduir

180416/1034 RUGE35026022N titulació

180427/1126 CHLE49640289X titulació

180430/1258 GAAR36569920N permís conduir

180430/1337 LOAR49807787E permís conduir

Tercer. Nomenar el llistat dels/les aspirants EXEMPTS/ES o NO EXEMPTS/ES de la
prova de català.

2



Aspirants EXEMPTS/ES

número de registre número de DNI

180410/1254 DEBL77615282B

180410/1406 MARO45642051T

180410/1332 POBE77305474J

180423/1016 MACO08780334S

180426/1807 RAHE35113863Q

Aspirants NO EXEMPTS/ES

número de registre número de DNI

180416/1013 BLMO47703303S

180418/1250 LAHU35080015R

180420/0954 HECA46544188P

Quart. Prova de català

Aquesta  prova  l’hauran  de  realitzar  els/les  aspirants  qualificats/des  com  NO
EXEMPTS/ES, en el llistat corresponent.

La prova es durà a terme:

Dia: 29 de maig de 2018
Hora: 09:00 hores
Lloc: Ajuntament de Caldes de Montbui

Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui 

Els/les aspirants que es presentin a la prova hauran de portar el DNI per identificar-se.
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Cinquè. Un cop finalitzada la prova de català, el tribunal farà públic el resultat, qualificant
els/les aspirants d’aptes i  no aptes, i farà pública la data, el lloc i l’hora de les entrevistes
personals.

Sisè.  Publicar  aquesta  resolució  als  webs  www.serveisdecaldes.cat i
www.caldesdemontbui.cat i  al  taulell  d’anuncis  de  les  oficines de Gestió  Municipal  de
Serveis  SA,  al  carrer  de  Girona,número  1,  local,  de  Caldes  de  Montbui,  on  es  pot
consultar de dilluns a divendres de les 9 a les 15 hores.

El president de Serveis Municipals

Jaume Mauri i Sala
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