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Caldes d’Estrac, 11/04/2018
Antecedents
Segons acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de
data 05 de març de 2018, entre altres, s’aprovà convocar, amb caràcter urgent, un
procés de selecció abreujat per a disposar del personal que més endavant es
relaciona, en el marc el programa formatiu – ocupacional “Fent Camins” – Brigada
Jove:
-

un/a Cap de Brigada Jove – Mestre/a de Taller, especialitat en Jardineria
dos peons de Jardineria:

Pel que fa a les 2 vacants de peó de Jardineria, segons consta al Registre Municipal
d’Entrada s’han presentat un total de 6 sol·licituds (2018-E-RC-973, 988, 1156, 1157,
1158 i 1166.
Des de l’Àrea de Joventut s’ha dut a terme la revisió de la documentació adjunta a les
sol·licituds.
Legislació aplicable
Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

DECRETO

RESOLC

Primer.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos dels processos
selectius que es tramiten, d’acord amb el detall següent:
-

•

Cap de Brigada Jove:

Aspirants admesos amb el núm. d’ordre i Registre d’Entrada següents:

Núm.
C1
-

Núm. Registre
d’Entrada
2018-E-RC-1076

DNI/NIE aspirant
.....765-D

Dos peons de brigada:
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Pel que fa a la plaça de Cap de Brigada Jove, segons consta al Registre Municipal
d’Entrada s’ha presentat una sol·licitud (2018-E-RC-1076)

Número : 2018-0094 Data : 12/04/2018

El dia 23 de març de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds
acompanyat dels certificats acreditatius, tal i com es deia en l’anunci.

Aspirants admesos amb núm. d’ordre i Registre d’Entrada següents:
Núm.
P1
P2
P4
P5

•

Núm. Registre
d’Entrada
2018-E-RC-0973
2018-E-RC-0988
2018-E-RC-1157
2018-E-RC-1158

DNI/NIE aspirant
.....435-G
.....074-A
.....008-M
.....007-G

Aspirants exclosos amb el núm. d’ordre i Registre d’Entrada següents:
Núm.

DNI/NIE aspirant

Motiu

P3

Núm. Registre
d’Entrada
2018-E-RC-1156

.....448-S

P6

2018-E-RC-1166

.....501-H

Manca
documentació
Manca
documentació

Tercer.- Convocar per a la realització de l’entrevista als aspirants admesos a les
vacants de peó de jardineria, segons la llista definitiva, el dia 20 d’abril de 2018, a les
10:00 hores a les Oficines de l’Ajuntament 2ª planta de Caldes d’Estrac.
Quart.- Convocar per a la realització de l’entrevista l’aspirant admesa a la vacant de
Cap de Brigada Jove, el dia 20 d’abril de 2018, a les 9:30 hores a les Oficines de
l’Ajuntament 2ª planta de Caldes d’Estrac.

DECRETO

Segon.- Concedir un termini de 5 dies hàbils, des de la publicació de la present
resolució al tauler d’anuncis, a la seu electrònica i a la pàgina web d’aquest
Ajuntament que finalitzarà el dia 19 d’abril de 2019, dins del qual podran presentar
mitjançant instància al Registre Municipal d’Entrada d’aquest Ajuntament,
reclamacions per a la esmena de deficiències i presentació d’al·legacions o
reclamacions, amb el benentès que si no es presenta cap esmena, al·legació o
reclamació al respecte, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es
considerarà definitivament aprovada.

Número : 2018-0094 Data : 12/04/2018

•

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 11 d’abril de 2018.
L’Alcaldessa

En prenc coneixement
La Secretaria - Interventora

Rosa Pou Baró

Mª de las Mercedes Gobartt Vázquez
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Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats.

