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ANUNCI
Per tal d’acomplir el que s’estableix a la base 5 de les aprovades en sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Viladecavalls, en data 1 de juliol de 2021, reguladores del procés
selectiu de 2 peons de brigada municipal en el marc dels Plans d’Ocupació Local 2021, i la seva
convocatòria, es fa pública la resolució d’aquesta Alcaldia 2021DECR000767, de 22 de juliol de 2021 i
que en la seva part resolutiva és del següent tenor literal:
“RESOLC:
PRIMER: Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses corresponents a les següents
sol·licituds presentades:
Persones admeses
REGISTRE ENTRADA
1 E2021006327
2 E2021006329
3 E2021006399/6403

NIF ANONIMITZAT
***3650**
***6539**
***8447**

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Persones excloses
REGISTRE ENTRADA NIF ANONIMITZAT MOTIU EXCLUSIÓ
3 E2021006377
***5239**
1,3,5,7

Motius d'exclusió:
1
2
3
4
5

No aporta instància específica
No aporta còpia DNI/NIE o passaport
No aporta permís de conduir tipus B
No aporta còpia de la inscripció coma demandant d'ocupació no ocupat (DONO) de l'Oficina de treball
No aporta document Annex II declaració de mèrits al·legats i també els documents acreditatius dels
mèrits declarats
6 No aporta Informe de vida laboral actualitzat
7 No aporta documentació acreditable puntuable relacionada amb la situació socio-econòmica i familiar
8 Presentació fora de termini
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SEGON: Atorgar d’acord amb el que es regula a les bases reguladores, un termini de tres dies
hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació, per a esmenes i possibles reclamacions.
Si no es presenten esmenes i/o reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos/exclosos sense cap més tràmit.
TERCER: Nomenar els membres de la comissió de valoració, d’acord amb el que es disposa les bases
que regeixen el present procediment:
 Presidència: Ignasi Guayta Ros, Cap de Brigada d’Obres i Serveis municipals o persona en qui
delegui.
 Vocal 1: Joan Miquel Garcia Bulsegura, Tècnic auxiliar del Servei de promoció econòmica o
persona en qui delegui.
 Vocal 2: Jessica Cano del Pozo, cap de recursos humans de l’Ajuntament o persona en qui
delegui.
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QUART: Convocar els membres designats de la comissió de valoració per a la seva constitució el
proper dia 28 de juliol de 2021 a les 9:00 h del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Viladecavalls, c/ Antoni soler i Hospital, 7-9.
CINQUÈ: Disposar la publicació del present decret, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de
l’Ajuntament, tal i com consta a la base tercera de les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
SISÈ: Informar a les persones aspirants que la publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació
personal als/les interessades, de conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Ho mana i signa l’Alcaldessa en el lloc i la data que figura a l’encapçalament.
l’Alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
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