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ANUNCI

A continuació s’exposen els resultats del procés de selecció per la dinamització de 
l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants, per la contractació d’un/a peó 
de brigada,

En data 20 de juliol de 2021, a les 11 del matí, a les oficines municipals de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, es constitueix el Tribunal Qualificador 
designat per aquest procés de selecció, assisteixen:

Presidenta. Sra. Marina Escribano Maspons, Tècnica d’Administració General de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Secretària.  Sra. Maria Poble Noguera, Cap de l’àrea de Servies Territorials de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Vocal. Sr. Esteve Viader Safont,  Cap de la brigada municipal de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Es procedeix a la valoració dels mèrits i a la realització de l’entrevista personal, amb 
els següents resultats:

D’acord amb els resultats el Tribunal proposa a l’aspirant que ha obtingut la major 
puntuació, Sr. Josep Ovidi Barrera Villar, per ser contractat com a peó de la 
brigada municipal per un període de 3 meses, dins de la subvenció de la Diputació 
de Barcelona, per la dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 
habitants.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden  interposar recurs 
d’alçada davant de l’Alcalde en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
d’aquesta publicació, d’acord amb el que estableix l’article 121.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 

La presidenta del tribunal
Marina Escribano Maspons

DNI aspirant
Puntuació 

mèrits Entrevista Total

33…..0V
Josep Ovidi Barrera 
Villar 3,10 2 5,10
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