
 

 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, EN 

RELACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN/A 

PEÓ PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 

 

Caldes de Montbui, 29 de novembre de 2019. 

 

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 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN/A PEÓ PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 
 
El dia 27 de novembre de 2019 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 possessió del nivell de català exigit. 
 
Les bases reguladores estableixen que es realitzarà una entrevista als/les aspirants. 
 
Per tant, resolc: 
 
Primer. Comunicar el nomenament de la composició del tribunal: 
 
President:  Jaume Mauri i Sala (president de GMSSA) 
Vocals: Javier Ledesma Granado (cap del servei de Neteja Viària) 
  Javier Ruiz Martínez (capatàs del servei de Neteja Viària) 

Jaume Francisco i Sans (gerent de GMSSA) 
Secretari/a: Carme García Cebador  
 
 
En cas que fos necessari suplir un membre del tribunal el nomenament es farà per mitjà 
d’un decret del president de GMSSA 
 
 

 



 

 

Segon. Nomenar el llistat d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció 

per a la CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN/A PEÓ PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 

Aspirants admesos/es 

Registre DNI 
191125/1032 33886554-X 

191125/1046 33870147-W 

 

 

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

prova de català. 

Aspirants NO EXEMPTS/ES 

Registre DNI 
191125/1032 33886554-X 

191125/1046 33870147-W 

 

 

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:  Dimecres, 4 de desembre de 2019 

Hora:  09:15 hores 

Lloc:  Ajuntament de Caldes de Montbui (3a planta)  

 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. 

 

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 al web www.serveisdecaldes.cat i a l’oficina d’atenció al 

públic de Gestió Municipal de Serveis SA, a la plaça de la Font del Lleó, número 11, de 

Caldes de Montbui, on es pot consultar de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. 

 

 

El president de Gestió Municipal  

de Serveis SA (Serveis Municipals) 

 

 

 

Jaume Mauri i Sala  

http://www.serveisdecaldes.cat/
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