Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Expedient 1175/2021

Resolució d’alcaldia aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos al
procés de selecció i contractació laboral temporal per a la cobertura de la plaça
d’operari de serveis múltiples (casal-teatre) per jubilació del seu titular, i borsa
de treball.
A la vista dels següents antecedents:
Data/Núm

Provisió d'Alcaldia

26/07/2021

Informe de Secretaria

26/07/2021

Bases que han regir la Convocatòria i el Procés de

4/08/2021

Observacions

Selecció
Resolució de Junta de Govern aprovant la Convocatòria

4/08/2021

Anuncio Seu Electrònica/Tauler d'anuncis

5/08/2021

Anuncio BOP

19/08/2021

Anunci DOGC

12/08/2021

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en procés de selecció i
contractació laboral temporal per a la cobertura de la plaça d’operari de serveis
múltiples (casal-teatre) per jubilació del seu titular, i borsa de treball.
I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat
en l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels
Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret
364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
Admesos:
Data i registre d’entrada
2021-E-RE-844

DNI
.....511F
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DECRET

Ana Mochales Collado (2 de 2)
Secretària - Interventora
Data Signatura: 28/09/2021
HASH: c21170a668059d8781d4e86e794b3933

i les Bases

Número: 2021-0405 Data: 27/09/2021
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Daniel Fernández Fuster (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 27/09/2021
HASH: 2d3246846c93dc7fbdf4ce3599d4b0da

Decret d’Alcaldia:

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
2021-E-RE-854

.....590E

2021-E-RC-1308

.....930E

2021-E-RE-910

.....124W

2021-E-RE-917

.....396N

Exclosos:
Data i registre d’entrada
2021-E-RE-847

DNI

Motiu

.....006D

No acredita la titulació mínima exigida, ni el
nivell de català

el nivell requerit de català:
Data i registre d’entrada

DNI

2021-E-RE-857

.....943F

2021-E-RE-864

.....962B

SEGON. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el seu cas, en
el Tauler d'anuncis, per a major difusió, atorgant a aspirants exclosos un termini de
deu dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci a la seu electrònica, per formular
reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
Sant Esteve de Palautordera, a la data de la signatura electrònica.
Així ho mana i ho signa,
L’Alcalde,

Davant meu,

Daniel Fernàndez Fuster

La secretària-interventora
Ana Mochales Collado
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Número: 2021-0405 Data: 27/09/2021

Fora de termini

DECRET

No s’acredita

.....675F

Codi Validació: 7372FJZDHQXF9Q67MRPSS2GMS | Verificació: https://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

2021-E-RC-1350

