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ANUNCI
Per tal d’acomplir el que s’estableix les bases especifiques aprovades per decret d’alcaldia núm.
2021DECR000906, de 17 de setembre de 2021, i la seva convocatòria del procés selectiu mitjançant
el sistema concurs-oposició d’un/a tècnic/a de grau mitjà d’ocupació i simultàniament la constitució
d’una borsa de treball en el marc de la corresponent concessió dels “Fons de prestació dels serveis
locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc”, es fa pública la resolució d’aquesta
Alcaldia 2021DECR000967, de 6 d’octubre 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:
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Persones admeses

1
2
3
4
5
6

RE
E2021008271
E2021008326
E2021008300
E2021008361/8364/8367
E2021008493
E2021008495

NIF ANONIMITZAT
***6500**
***6001**
***5304**
***9972**
***2003**
***9661**

Persones excloses

1
2
3
4
5
6

REGISTRE ENTRADA
E2021008282
E2021008336
E2021008347
E2021008464
E2021008471
E2021008500

NIF ANONIMITZAT MOTIU EXCLUSIÓ
***8287**
1, 5
***0511**
2, 4, 5
***5965**
1, 3, 5
***7251**
4
***3604**
4
***1127**
1

Motius d'exclusió:
1 No aporta instància específica
2 No aporta titulació o resguard de pagament de taxa d'expedició del títol

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Òrgan

EXPEDIENT

ANUNCI

RECURSOS HUMANS

X2021002846

Codi Segur de Verificació: 58a8fad1-9368-4b69-8c6c-a8f1ea985ee2
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_548662
Data Impressió: 07/10/2021 11:05:04
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

Ì58a8fad1-9368-4b69-8c6c-a8f1ea985ee2XÎ

DOCUMENT

1.- FRANCESCA BERENGUER PRIEGO - 07/10/2021 09:29:25 - Càrrec: Alcaldessa

Exp.: X2021002846 RH

ANUNCI
3
4
5
6

No aporta còpia DNI/NIE o passaport
No aporta certificat de nivell suficiència C1 de català
No aporta Curriculum Vitae actualitzat ni el document Annex II declaració de mèrits al·legats
Presentació fora de termini

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 l’òrgan de selecció, d’acord amb el que es disposa les bases que
regeixen el present procediment:
 Presidència: Joan Miquel Garcia Bulsegura, tècnic del servei de promoció econòmica i ocupació
o persona en qui delegui.
 Vocals: Anna Valenciano Fernández, tècnica d’administració general o persona en qui delegui,
i, Jessica Cano del Pozo, cap de Recursos Humans o persona en qui es delegui.
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Exercirà les funcions de secretari/a, un dels membres de l’òrgan de selecció.
QUART: Convocar els membres designats de l’òrgan de selecció per a la seva constitució el proper 15
d’octubre de 2021 a les 08:00 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 publiques.
l’Alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
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