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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 contractació d’una persona com a aux. de la llar (suport domiciliari)

Atès que per Resolució municipal 2019_103, de data 24 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 d’auxiliar de
la llar (suport domiciliari), en règim laboral, exp. 731, 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 25 de juliol de 2019.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds de participació ha finalitzat el dia 5 d’agost 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_731, procediment per d’urgència per a la contractació d’una persona com a
auxiliar de la llar (suport domiciliari), en règim laboral, prorrogable segons disponibilitats
pressupostàries, en el marc del programa complementari d’ocupabilitat local finançat per la
Diputació de Barcelona, i que és la que segueix:
PERSONES ADMESES: (les persones aspirants apareixen codificades amb l’inicial dels cognoms, nom,
en columna del costat número de registre d’entrada de la sol·licitud i, en la darrera, la data de
presentació d’aquesta):

1
2
3

Aspirant

Número de
Registre d’entrada
presentació

Data de
presentació de la
sol·licitud al
registre

G D, J
G M, MT

2609

30/07/2019

2568
2629

26/07/2019
31/07/2019

L C, D

PERSONES EXCLOSES:
Cap
Segon.- ELEVAR A DEFINITIVA la llista provisional relacionada en el punt anterior, atès que totes les
persones aspirants han resultat admeses.
Tercer.- DESIGNAR els membres del Tribunal Qualificador de la selecció mitjançant oposició, per al
nomenament de:
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08777 Sant Quintí de Mediona
www.santquintimediona.cat
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President/a:
Titular: La Secretaria-Interventora de la Corporació, o persona en qui delegui
Vocals:
Titular: La treballadora social, o persona de l’equip de serveis socials 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

Quart.- CONVOCAR a les persones aspirants al contracte d’aux. de la llar (suport domiciliari) a
l’entrevista que es durà a terme:
Dia: 08 d’agost de 2019
Hora: 10:00h.
Lloc: Seu de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, plaça de l’Església, 4
Les entrevistes les persones aspirants s’efectuaran per ordre alfabètic de cognom. Les persones no
presentades seran excloses definitivament del procés selectiu.
Les persones aspirants hauran d’acudir a l’entrevista provistes de documentació acreditativa i
identificativa de la seva personalitat.
La persona contractada haurà de prestar servei aquest a patir del 9 d’agost de 2019, i haurà de
realitzar inexcusablement les funcions que figuren a la base 4ª de les bases de selecció.
Cinquè.- 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.
Sisè.- 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
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Pol Pagès i Pont
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María Isabel García Giménez
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