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DECRET D’ALCALDIA 
 

 
 
Vist que mitjançant decret d’alcaldia número 60/2022, de data 22 de març de 2022, es 

va iniciar el procés per la cobertura d’una plaça de personal laboral fix d’auxiliar d’arxiu 

i biblioteca. 

 

Vist que en el mateix decret es van aprovar les bases i la convocatòria per la 

presentació de sol·licituds. 

 

Vist que per decret d’alcaldia que es va aprovar la relació provisional d’aspirants 
admesos i exclosos, donant un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació 
requerida. 
 

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades, 

 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la següent relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos: 

 

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS: 

 

4669637x-Y (*) 

4797751x-H 

3655993x-X  

3395161x-P 

4696421x-P 

7774024x-L 

3939836x-N 

4636219x-J 

3395542x-H  

4784763x-V  

5259444x-G (*) 
 

(*) No aporta nivell de català i caldrà realitzar la prova. 

 

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS: 

 

5383174x-J (2) i (3) 

 

(1) Manca copia del DNI. 

(2) Manca declaració de complir amb el requisits de la base quarta de les bases. 

(3) Manca certificat d’antecedents penals actualitzat 
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(*) No aporta nivell de català i caldrà realitzar la prova. 

 

 

Segon.- La realització de la prova de català serà a les 8:30 del matí del dijous 12 de 

maig de 2022 a les oficines de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i  la realització de la 

prova de caràcter teòric es realitzarà dimecres 18 de maig de 2022 a les 9:30 del matí 

a les oficines de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, Cal Bach 

 

Tercer.- Els resultats de la prova es publicaran al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de 

Prats de Lluçanès i a la pàgina web de l’ajuntament, així com el dia de l’entrevista per 

les persones que hagin superat la prova. 

 

Quart.- El tribunal tindrà la composició següent: 

 

Presidenta: Sra. Anna Clària Vila 

Vocals:        Sra. Rosa Maria Castillo Martínez 

         Sra. Vanessa Martín Puga 

         Sra. Maria Faura Vilarmau 

Secretaria: Sra. Sara Blanqué Dolado, tècnica administració especial   

 

 

Jordi Bruch Franch 

Alcalde 

 
 
Document signat electrònicament 
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