
ANUNCI
DECRET CONSTITUCIÓ BORSA PER  A LA COBERTURA INTERINA D’UNA PLAÇA
DE PERSONAL ADMINISTRATIU GRUP C SUBGRUP C1  DE RÈGIM LABORAL I
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL GRUP C SUBGRUPS C1 I C2 
(EXP. X530/21)

Mitjançat  Decret  d’Alcaldia  808/2021,  de  data  13  d’agost  de  2021,  l’alcalde  de
l’Ajuntament  de  Celrà  ha  declarat  constituïda  la  borsa  de  treball  per  a  la  cobertura
interina d’una plaça de personal administratiu grup C subgrup C1  de règim laboral i
constitució d’una borsa de treball grup C subgrups C1 i C2. Se’n transcriu a continuació
només la part dispositiva:

Primer.  Declarar  constituïda  la  borsa  de  treball  per  cobrir  la  plaça  interina  de  personal
administratiu grup C subgrup C1 i les possibles suplències del personal administratiu grup C
subgrups C1 i C2 per un període de dos anys des de la data d’aquest decret. La borsa podrà
ser  prorrogada  expressament  per  un  any  més  si  en  finalitzar  l’anterior  termini  no  s’ha
finalitzat  el  procediment  de  creació  d’una nova borsa,  i  sempre que hi  hagi  candidats  i
candidates en la mateixa.

Les persones integrants de la borsa de treball podran ser cridades d’acord amb el següent
ordre:

 

DNI NÚM.
ENTRADA

TOTAL
OPOSIC

IÓ

EXPERIÈN
CIA

FORMACI
Ó

TOTAL
MÈRIT

S

TOTAL
FINAL

J.C. M
**5274**
*

E2021004349
13,97 4 4,75 8,75 22,72

M. B. P
**3743**

* E2021003808 15,75 3,17 2,85 6,02 21,77

A. R. F
**2085**

*
E2021003946 i
E2021003947

10,32
1,16 3,35 4,51 14,83

L. M.P 
**3069**

* E2021004068 10,15 3 1,55 4,55 14,70

J.A.C
**6310**

* E2021004205 12,79 0 1,75 1,75 14,54

Segon.  Posar en  Segon.  Posar en coneixement a les persones integrants de la borsa, que
serà d’aplicació per el funcionament i procediment d’aquesta, el que es disposa a la clàusula
novena de les bases que regeixen el procediment per cobrir la plaça interina de personal
administratiu grup C subgrup C1 i constitució d’una borsa de treball grup C subgrups C1 i C2,
expedient X530/2021.

Tercer.  Publicar  la  present  resolució  al  tauler  d’anuncis  municipal  (e-tauler)
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1704990004 i  establir  que  la  documentació  del
procediment  es  podrà  consultar  a  l’apartat  de  processos  selectius  en  curs  de  la  web
https://www.celra.cat/wp/ajuntament/documentacio/informacio-publica/processos-selectius-
en-curs/.

La Secretària
Meritxell Vargas Sardà
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