
 

 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, EN 
RELACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL 
INDEFINIDA D’UN/A MAQUINISTA DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 

 

 

Caldes de Montbui, 26  d’ ABRIL de 2022. 
 
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 LABORAL INDEFINDA D’UN/A MAQUINISTA DEL SERVEI DE NETEJA 
VIÀRIA. 
 
El dia 14 d’abril de 2022 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 estableixen que el tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors/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. Comunicar el nomenament de la composició del tribunal: 
 
Titulars: 
 
President:  Jaume Francisco i Sans (gerent de GMSSA) 
Vocals: Javier Ledesma Granado (cap del servei Neteja Viària) 
  Javier Ruiz Martínez (encarregat del servei de Neteja Viària) 

Carme García Cebador (representant del personal) 
Secretari/a: Carme García Cebador (aux adm de GMSSA) 
 
 



 

 

Segon. Nomenar el llistat d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció 
per a la CONTRACTACIÓ LABORAL FIXA D’UN/A MAQUINISTA DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA. 
 
Aspirants admesos/es 
 

REGISTRE DNI

220405/0957 53029044Z

220406/0741 37285548H

220406/1534 53340721H

220406/2027 46946929L

220407/1006 33872538R

220412/1007 52394370W

220413/1308 53395507H

220414/1030 52163052H

220414/1258 38510306A

220414/1324 46944337A  
 
Aspirants exclosos/es 
 

REGISTRE DNI MOTIU

220413/1330 Y0249566F no disposa del permís de conduïr exigit  
 
 
Tercer. Nomenar el llistat dels/les aspirants EXEMPTS/ES o NO EXEMPTS/ES de la 
prova de català. 
 
Aspirants EXEMPTS/ES 
 

REGISTRE DNI

220406/2027 46946929L

220413/1308 53395507H  
 
Aspirants NO EXEMPTS/ES 
 

REGISTRE DNI

220405/0957 53029044Z

220406/0741 37285548H

220406/1534 53340721H

220407/1006 33872538R

220412/1007 52394370W

220414/1030 52163052H

220414/1258 38510306A

220414/1324 46944337A  
 
 



 

 

 
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:  4 de MAIG de 2022 
Hora:  09:30 hores 
Lloc:  Cases dels Mestres  
 C/ Mestre Gregori Montserrat, 4 
 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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