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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 87/17
SANT MARTÍ DE TOUS, 12 DE JULIOL DE 2017
Assumpte: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos en relació a la
selecció de personal en el marc del “Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018”, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la
Diputació de Barcelona.
Identificació de l’expedient
SEC. 80/17
Àrea gestora: Secretaria
Fets
La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària celebrada el dia 8 de juny de
2017, va aprovar les Bases i convocatòria del procés per a seleccionar persones
aturades en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local
2017-2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
L’esmentada convocatòria es va publicar al web municipal i també se’n va donar
publicitat a través del BOPB.
Atès que la data màxima per presentar les instàncies i la documentació corresponent
era el de 5 de juliol de 2017.
Vist el que estableix la Base segona en quan als requisits que han de reunir els
aspirants i la Base tercera en relació a la documentació que ha d’acompanyar les
sol·licituds i la seva forma de presentació, en relació al dos perfils a seleccionar (dos
peons de brigada i un/a auxiliar administratiu/va de comptabilitat).
Fonaments de dret






Bases reguladores del procés per a seleccionar persones aturades en el marc
del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
Decret 214/1990, de 31 d’octubre, que aprova el Reglament de Personal dels
Ens Locals, vigent en els preceptes no anul·lats per Sentència del TSJ de
Catalunya d’11 de juny de 2002.
Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

És per la qual cosa que en ús de les facultats conferides legalment,
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del
procés de selecció de personal en el marc del “Programa complementari de foment
de l’ocupació local 2017-2018”, del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la
Diputació de Barcelona:
PERFIL PEÓ DE BRIGADA
Relació d’aspirants admesos
Núm. ordre
991
1010
1021

NIF (últims dígits)
588J
546T
692Y

PERFIL AUXILIAR ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT
Relació d’aspirants admesos
Núm. ordre
972
980
981
1004
1006
1007
1023
1029
1039

NIF (últims dígits)
180W
845S
035B
872S
434C
996D
257B
224Y
506W

SEGON.- ATORGAR un termini de 3 dies hàbils a comptar des del següent al de la
publicació del contingut del present Decret al web municipal i tauler d’edictes a fi i
efecte que es puguin presentar reclamacions. En cas de no presentar-se
reclamacions, la llista provisional es considerarà definitivament aprovada sense que
sigui necessari adoptar cap resolució en aquest sentit.
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TERCER.- FER PÚBLIC el contingut del present Decret al tauler d’edictes i a la pàgina
web de l’Ajuntament.
Ho disposo
L’Alcalde,
David Alquézar Claramunt
CPISR-1 C DAVID
ALQUÉZAR I CLARAMUNT
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En dono fe
La secretària acctal.
Gemma Ribalta Closa

CPISR-1 C GEMMA
RIBALTA CLOSA
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