DECRET D’ALCALDIA 142/2018
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues en sessió de 18 de setembre de
2013, va aprovar les Bases generals reguladores de la creació i funcionament de les borses de
treball per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments d’interins/nes de l’Ajuntament de
Sant Cugat Sesgarrigues.
Atès que en el DOGC núm. 6500, de data 13 de novembre de 2013, i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de 19 de novembre de 2013, es va publicar l’edicte d’informació pública
pel termini de 30 dies hàbils, sense que dintre de l’esmentat termini es formulessin al·legacions
ni suggeriments, per la qual cosa, aquestes van esdevenir aprovades definitivament.
Atès que la Junta de Govern Local de 3 d’abril de 2018 va aprovar les Bases específiques per a
la formació d’una borsa de treball per a formalitzar contractes laborals temporals i de relleu al
personal de neteja de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
Atès que les bases esmentades es van publicar en el DOGC núm. 7615, de 9 de maig de 2018,
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de maig de 2018, en el Tauler
d’Edictes Municipal i en l’e-tauler de l’Ajuntament en data 25 d’abril de 2018 i fins al 8 de juny de
2018, ambdós inclosos.
Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds era de 20 dies naturals, comptadors a
partir de l’endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o en
el tauler d'anuncis de la corporació.
Atès que en data 29 de maig de 2018 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
Vist el que estableixen els articles 3, 4 i 5 de les Bases generals esmentades, així com l’article 4 i 5
de les Bases específiques.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la
convocatòria núm. 1458 0001 2018 per a la formació d’una borsa de treball per a formalitzar
contractes laborals temporals i de relleu al personal de neteja de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues, següent:
ADMESOS:
Núm. Registre
2018-001432
2018-001490

Data
16/05/2018
22/05/2018

Nom i Cognoms
G.M.B
I.M.A.

DNI/NIE
...391A
...561T

SEGON.- Designar, d’acord amb l’apartat 5è de les bases generals i el 6è de les bases
específiques, els titulars i suplents del tribunal qualificador de les convocatòries selectives, les
persones següents:
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- President:
President titular: Sr. Cèsar Flecha Sebastián
President substitut: Sr. Jordi Milà Lozano
- Vocals:
Un/a representant de serveis socials bàsics.
Vocal Titular: Sra. Eva Grimau Martí
Vocal Suplent: Sra. Berta Blanco Roca
•
-

Un/a tècnic/a de Nou Set especialista en la selecció de personal.
Vocal Titular: Sra. Anna Salamé

Un/a secretari/ària, personal de la corporació.
Vocal Titular: Sr. Arcadi Corominas Baig
Vocal Suplent: Sra. Lídia Rodríguez Ballester

TERCER.- Constituir el tribunal qualificador, convocant les persones membres pel dia 4
d’octubre de 2018, a les 09.00 hores, a les dependències de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues.
QUART.- Convocar les persones aspirants admeses de la convocatòria núm. 1458 0001 2018,
pel dia 4 d’octubre de 2018, a les 10.00 hores, a les dependències del Centre Cívic Municipal,
sala de la Ludoteca, Carrer Ponent, 7.
CINQUÈ.- Advertir a les persones aspirants que disposen de deu dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de ser exposada la present resolució en el tauler d’edictes i al web de la corporació, als
efectes d’esmena de defectes d’admissió, reclamacions o recusació de qualsevol dels membres
del tribunal. Si durant aquest període no es presenten, la llista provisional, esdevindrà definitiva
sense necessitat d’un posterior acord i/o comunicació.
SISÈ.- Publicar la present resolució a l’e-tauler de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i al portal web de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues .

Sant Cugat Sesgarrigues, 25 de setembre de 2018
Davant meu
EL SECRETARI INTERV.
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