
DECRET D'ALCALDIA
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[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA]

La provisió de l’Alcaldia de data 5 de gener de 2016, que declarava aprovada la 
relació d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició, per a la creació d’una 
borsa de treball de la categoria de peons de la Brigada d’Obres i Serveis, establia en 
el punt tercer la composició del tribunal que havia de valorar les proves del procés 
selectiu i que estava composat de la forma següent: 
 

TERCER.- La  composició  del  tribunal  qualificador  de  la  selecció  serà  la  
següent:

 
President: Núria Mompel Tusell, secretària municipal; suplent Cristina 

     Cabruja Sagré
Vocals:    Manuel Blanco del Rio, cap de la Brigada d'Obres i Serveis; suplent 

     Daniel Campoy Fernandez
   Daniel Campoy Fernandez, oficial primera de la BOiS; Ramon 

     Bassas Domenech.
     Secretària:Montserrat  Carbonell  Vila,  cap  de  Recursos  Humans;  suplent

               .Assumpció Dalmau González
 
Així mateix, fixava el dia 15 de febrer, a les 9 del matí, per a la realització de les  
proves teòrica i pràctica, previstes a les bases de la convocatòria.
 
Atès que per raons degudament justificades tant a la   persona nomenada com a 
president titular com a la suplent els és impossible d’assistir el proper dilluns dia 15 
de febrer, a la realització de les proves.
 
Atès que de les quatre persones nomenades com a vocal, titulars o suplents, a dues 
d’elles tampoc els serà possible assistir al tribunal per raons mèdiques. 
 
Atès  que  cap dels  membres  nomenats  com a  tribunal  en el  procés selectiu  ha 
presentat la seva abstenció ni ha estat objecte de recusació per part dels aspirants, 
i per tal de garantir el quorum necessari en la constitució del tribunal i poder dur a 
terme les proves en la data prevista, pel present RESOLC:
 
PRIMER.- Modificar els càrrecs assignats als membres del tribunal, que quedarà  
constituït de la manera següent:
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President:  Montserrat  Carbonell  Vila,  cap  de  Recursos  Humans;  suplent  
       Núria Mompel Tusell

Vocals:     Manuel Blanco del Rio, cap de la Brigada d'Obres i Serveis; 
       suplent Daniel Campoy Fernandez

    Daniel  Campoy  Fernandez,  oficial  primera  de  la  BOiS;  Ramon 
       Bassas Domenech.

    Secretària: Assumpció Dalmau González, auxiliar administratiu de Recursos 
                            Humans; suplent Cristina Cabruja Sagré
 
SEGON.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament i comunicar-la 
als aspirants abans de l’inici de les proves. 
 

Ho mana i signa la senyora alcaldessa Blanca Arbell i Brugarola, a la vila de Canet 
de Mar.[[[FIN_INCLUSION_PLANTILLA]

         Davant meu
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