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DECRET D'ALCALDIA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8477031 EFA99-FO5TC-B9L0R BB15D0A8FAA9DAB697B933C25CB22D4468A2D169) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santquintidemediona

Pel que es resol la llista provisional de persones admeses i excloses, i designació de membres tribunal qualificador del procés selectiu
d’urgència per a la provisió d’un lloc de peó de brigada

Atès que per Resolució municipal 2019_91, de data 8 de juliol de 2019 s’han aprovat les bases i la
convocatòria pública per a la provisió, per procediment d’urgència, d’un lloc de treball de peó, en
règim laboral, exp. 643, en el marc del programa complementari d’ocupabilitat local finançat per la
Diputació de Barcelona.
Atès que l’anunci va ser publicat al BOPB de data 12 de juliol de 2019.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds de participació ha finalitzat el dia 24 de juliol de
2019, d’acord amb el que estableix la base 5 de la referida convocatòria.
En consideració als anteriors antecedents i fonaments, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats
conferides per la vigent legislació de Règim local,
RESOLC:
Primer.- APROVAR provisionalment la relació de persones admeses i excloses, d’acord amb la base
7ª de l’expedient 2019_643, procediment per d’urgència d’un lloc de treball de peó, en règim
laboral, en el marc del programa complementari d’ocupabilitat local finançat per la Diputació de
Barcelona, i que és la que segueix:
ADMESOS: (les persones aspirants apareixen codificades amb l’inicial dels cognoms, nom, i en
columna del costat número de registre d’entrada de la sol·licitud):

1

Aspirant

Número de
Registre d’entrada
presentació

MC, JC

2470

EXCLOSOS PEÓ: (les persones aspirants apareixen codificades amb l’inicial dels cognoms, nom, i en
la columna del costat dret, el número de registre d’entrada de la sol·licitud, amb indicació del motiu
d’exclusió):
Inicial dels cognoms,
nom

Número de
Registre
d’entrada
presentació

Motiu exclusió

1

RF,M

2504

2

A, M

2531

1) No acredita estar en possessió com a mínim del Graduat Escolar, o
equivalent, Formació Professional de Primer Grau
d’una branca tècnica o Cicle Formatiu de Grau Mig d’una branca
tècnica.
1) No acredita estar inscrit al SOC en la data de publicació de la
resolució al BOPB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
trobar-se en situació legal de desocupació, no estar d’alta a la
Seguretat Social ni cotitzant en cap règim de la Seguretat Social.
2) No acredita estar en possessió com a mínim del Graduat Escolar, o
equivalent, Formació Professional de Primer Grau
d’una branca tècnica o Cicle Formatiu de Grau Mig d’una branca
tècnica.
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Segon.- OBRIR un termini de 5 dies hàbils (Base 8) a comptar des de la publicació d’aquesta
Resolució a l’e-taulell d’edictes de la seu electrònica municipal als efectes que les persones aspirants
excloses puguin esmenar, si ho desitgen, els motius d’exclusió assenyalats.
Les persones aspirants que no esmenin els motius d’exclusió seran exclosos del procés selectiu.
Tercer.- DESIGNAR els membres del Tribunal Qualificador de la selecció mitjançant oposició, per al
nomenament de:
President/a:
Titular: La Secretaria-Interventora de la Corporació, o persona en qui delegui
Vocals:
Titular: el cap de brigada, o persona en qui delegui
Titular: tècnic de Comptabilitat i RR.HH, o persona en qui delegui
Secretària:
Titular: auxiliar administrativa de l’Àrea de Territori, o persona en qui delegui
Tercer.- DECLARAR que d’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta
resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.
Quart.- DECLARAR que, contra la resolució d’admesos i exclosos, que és un acte de tràmit, no hi
caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma
potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la seva notificació
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Sant Quintí de Mediona, a la data de la signatura,

L'Alcalde-president
Plaça de l'Església 4
08777 Sant Quintí de Mediona
www.santquintimediona.cat

Davant meu,
La Secretaria-interventora
Tel. 938 998 028
Fax 938 998 400
st.quinti@diba.cat
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