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DECRET

PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT
PENEDÈS)

ESMENAR L'ERROR DECRET NÚM. 2020/282

ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 2020/282 de 2 de setembre, s’ha detectat una errada en el text del

primer punt, decret el qual resta anul·lat pel present, amb el text següent:

En Junta de Govern Local, de data 15 de juliol de 2020, varen ser aprovades les bases i la convocatòria

del concurs de mèrits per a la constitució d’una borsa de treball d’oficials/es de paleta per a la brigada

Municipal de l’Ajuntament de Subirats.

Vist que la base cinquena de les bases, disposa que un cop finalitzat el termini de presentació de

sol·licituds, l’Ajuntament aprovarà la llista provisional d’admesos i exclosos; aquesta llista es publicarà en

el tauler d’anuncis de la pàgina web municipal.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies naturals per a esmenes i reclamacions, a

comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals a la web municipal.

Vist allò que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i atès que ha finalitzat el termini de presentació

de sol·licituds.

De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el

Reglament del personal al servei de les entitats locals.

En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim

local,

És per tot això que aquesta Alcaldia- Presidència, en l´ús de les seves atribucions, RESOLC:
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PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del concurs de

mèrits per a la constitució d’una borsa de treball d’oficials/es de paleta per a la brigada Municipal de

l’Ajuntament de Subirats.

ADMESOS:

N.REGISTRE DATA
ENTRADA

INICIALS
ASPIRANTS

2599 05/08/2020 J.G.C.

EXCLOSOS:

N.REGISTR
E

DATA
ENTRADA

INICIALS
ASPIRANTS MOTIU

2618 06/08/2020 J.F.M. Falta: Declaració responsable

2882 24/08/2020 G.C.P. Falta: el Certificat d'escolaritat

2892 24/0/2020 M.C.F.
Falta: El permís de conduir B, la declaració responsable, el
certificat de Català A2 i el contracte de règim general

SEGON.- Concedir un  termini de 5 dies naturals, comptadors a partir del dia següent de la publicació

d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis del web municipal, per a esmenes i reclamacions.

TERCER.- Els membres del tribunal seran designats en el decret d’aprovació de la llista definitiva

d’aspirants admesos i exclosos, on també es convocarà al tribunal per a la valoració de mèrits.

QUART.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes del web de l’ajuntament.

Document signat electrònicament.
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