Expedient núm.: PG 2017/367 General 2017/554
Edicte
Identificació de l’expedient: Resolució de l’Alcaldia 2017/336 de data 4 de maig de 2017 Llista persones aspirants 2 places auxiliars administratius/ives Brigada Jove (Anem per Feina).
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Fets :
La Junta de Govern Local ordinària del dia 20 de març de 2017 va aprovar les bases per a la
provisió de 2 places d’auxiliars administratius/ives, personal laboral temporal Secretaria “Anem
per feina”, pel termini comprès entre l’1 de juliol fins al 31 d’agost d’enguany.
L’acord i les bases de la convocatòria es van publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al web
i al BOP número 70 de 10 d’abril d’enguany establint el termini de vint dies naturals des de
l’endemà de la seva publicació al BOP per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el
sorteig de les places. Aquest termini ha finalitzat el dia 28 d’abril d’enguany.
Fonaments de dret :
-Article 21, 91 i 102 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
-Articles 12 i 15 del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut dels treballadors.
- Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017.
- Article 20.2 de la Llei de pressupostos de l’estat.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, referent als casos de màxima urgència i a la publicitat a la qual, també, han de ser
sotmesos.
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic.
- - Article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, es dicta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- Aprovar la següent llista provisional de persones admeses i excloses, que serà
exposada al tauler d’anuncis i a la web de la corporació pel termini de 10 dies.
ADMESES:
Reg
1622
1827

Cognoms i Nom
G.B., Sergi
M.L., Ainhoa

NIF
...931T
...776Z
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EXCLOSES:
Reg
1523

Cognoms i Nom
R.D., Pau

NIF
...712Y

Motiu d’exclusió
Per no tenir l’edat ni la titulació exigida a la
convocatòria
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Transcorregut el termini assenyalat la llista esdevindrà definitiva si no es presenten al.legacions.
Segon.- Declarar innecessària la realització del sorteig previst a les bases reguladores atès que
el nombre de persones aspirants presentades no supera el nombre de places convocades.
Tercer.- Durant el termini de deu dies, a partir de la data d’aquesta resolució, es podran
presentar les reclamacions pertinents d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
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