IDENTIFICADORS

DOCUMENT
DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC
_2022/124_LLISTA PROVISIONAL ADMESSOS I EXCLOSOS PLA OCUPACIO
2022_09052022 (versión 3)

Núm.: 2022/124
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: VXIK3-U7834-XPTNG
Pàgina 1 de 3

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Pons Vendrell, Pere, Alcalde-President , de Ajuntament de Subirats. Signat 13/05/2022 01:13

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17633657 VXIK3-U7834-XPTNG F1A8EA853009A981374ABFEF986C21E330D8AF8D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=subirats

Ajuntament de Subirats
Plaça de l’1 d’octubre, s/n
08739 – Sant Pau d’Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11

DECRET
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT
PENEDÈS)
Antecedents de fet
En Junta de Govern Local de 30 de març de 2022 es varen aprovar les bases i la convocatòria del
procés de selecció per a la contractació de persones aturades dins el Pla d’Ocupació 2022 de
l’Ajuntament de Subirats.
Vist que la base cinquena disposa que un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds,
l’Ajuntament aprovarà la llista provisional d’admesos i exclosos, llista que es publicarà a l’e- tauler
d’anuncis de la Corporació concedint un termini de cinc dies hàbils per a esmenes i reclamacions, a
comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional en la web municipal.
Vist que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.
Vist que en data 4 de maig de 2022 i registre d’entrada 2022/2164 el Sr. ***0231** presenta sol·licitud
de participació en el procés, però posteriorment, amb registre d’entrada 2022/2217, comunica que
desisteix de la seva petició, per la qual cosa la mateixa no es tindrà en compte en el procés de
selecció.
Fonaments de dret
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:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció de dos
peons de brigada municipal dins del Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Subirats per a l’any 2022, la
qual queda de la següent manera:
ADMESOS:
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DATA
ENTRADA

NUM. SEGONS
Nº
REGISTRE
EXPEDIEN
ENTRADA
T

DNI

22/04/2022

2022/1978

956

***4101**

03/05/2022
05/05/2022

2022/2147
2022/2193

1019

***0768**

04/05/2022
06/05/2022

2022/2164
2022/2217

1036

***0231**

05/05/2022

2022/2184

1037

***3442**

EXCLOSOS:

DATA
ENTRADA

NUM. SEGONS
Nº
REGISTRE
EXPEDIEN
ENTRADA
T

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

Manca aportar certificat
d’estudis o similar

22/04/2022

2022/1978

956

***4101**

03/05/2022

2022/2147

1019

***0768**

Manca aportar certificat
d’estudis o similar

04/05/2022

2022/2164

1036

***0231**

Presenta Sol·licitud dient que
no es tingui per presentada
documentació



Recordar als aspirants que tant els admesos com els exclosos durant el termini de 5
dies hàbils poden aportar més documentació per a completar/esmenar la seva
sol·licitud.



Recordar que per tal que el Tribunal pugui valorar els mèrits cal que els aspirants
aportin, durant aquests 5 dies si no ho han fet abans, la pertinent documentació
acreditativa (ex. volants de convivència, contractes laborals, declaració de la renda,
etc).

SEGON.- Concedir un termini de 5 dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la publicació
d’aquesta resolució en el 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.
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QUART.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes del web de l’ajuntament.

Signat electrònicament per qui s’indica.
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