ANUNCI relatiu a la llista d’admesos i excloso en el procés selectiu Tècnic/a de Medi Ambient. Exp.2019/475
La sra. Alcaldessa-acctal, en data d’avui, ha dictat entre d’altres, el decret que tot seguit es transcriu:
“En data 22 de maig de 2019 la Junta de Govern local, en sessió ordinària, va aprovar les bases reguladores de la
convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient, personal laboral temporal, subjecta al desenvolupament
d’un projecte aprovat per l’Ajuntament en data 1 d’agost de 2018.
Atès que les esmentades bases es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 12 de
juliol de 2019 obrint-se un període de vint dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria.
Atès que en data 1 d’agost de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds comptabilitzant-se un
total de cinc sol·licituds.
Atès que la Base cinquena de les bases reguladores indica: “5.1 Una vegada finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds, i en el termini d’un mes, l’Alcalde-president de la Corporació aprovarà la relació provisional de persones
admeses i excloses, amb indicació de la causa d’exclusió, i es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
pàgina web d’aquesta corporació www.santquintimediona.cat. El número corresponent al registre d’entrada de la
sol·licitud presentada per participar en la convocatòria constituirà la referència per a cada persona aspirant.
En la mateixa resolució s’especificaran també els aspirants que han de realitzar la prova de català i/o castellà, si
s’escau.
5.2 Es concedirà un període de cinc dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions. Si s’accepta alguna
reclamació, es notificarà al/a la recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot seguit, s’esmenarà la llista de persones
admeses i excloses, i l’esmena serà exposada al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web
www.santquintimediona.cat.
(.........)
5.5 Transcorregut el termini d’esmenes i reclamacions, la presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant la
llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses, llista que es publicarà en el tauler d’anuncis de la
Corporació i en el web municipal. En aquesta mateixa resolució es farà constar la data, hora i lloc de realització de
la primera prova així com la el nom de les persones que composaran el Tribunal qualificador”.
D’acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent i en concret l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RESOLC:

Pàgina1/2

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos indicant, si s’escau, la causa d’exclusió i
concedint un termini de cinc dies naturals per a subsanar els defectes i presentació de reclamacions mitjançant
escrit adreçat a aquesta Alcaldia, que podrà presentar-se en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Plaça de l'Església 4
08777 Sant Quintí de Mediona
www.santquintimediona.cat

Tel. 938 998 028
Fax 938 998 400
st.quinti@diba.cat

Admesos:
Aspirant
VI. V.M.
J.E.C.
E.F.M.
J.B.G.
D.R.X.

DNI
xx353xxx-A
xx383xxx-E
xx315xxx-F
xx561xxx-Y
xx777xxx-S

Data de presentació
16 de juliol de 2019
26 de juliol de 2019
29 de juliol de 2019
30 de juliol de 2019
1 d’agost de 2019

Núm. registre d’entrades
2.447
2.566
2.603
2.619
2.656

Exclosos: Cap
Segon.- Declarar que tos els aspirants han acreditat el coneixement de català requerit a la Base 3.1.g)
Tercer.- Publicar la llista d’admesos i exclosos en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
Quart. Donar compte del present Decret en la pròxima sessió plenària que es convoqui”.
Contra la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, es podrà presentar al·legacions en el
termini de cinc dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el tauler d’edictes i
a la web corporativa.
Sant Quintí de Mediona, 13 d’agost de 2019
L’Alcaldessa-acctal
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Lídia Grau i Caballero
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