ANUNCI
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 77/2017, de data 30 de gener de 2017,
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 3175/2016: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del
procés de selecció per a la provisió temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar
d’Informàtica.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de desembre de 2016, s’han aprovat
les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió
temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica, subgrup assimilat de classificació
C1.
Les bases han estat publicades íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7279, de 3 de gener de 2017, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 5 de
gener de 2017.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’ha procedit a comprovar la documentació
presentada i els requisits exigits als aspirants a l’apartat tercer de les bases, així com a la
confecció de la llista d’aspirants admesos i exclosos.
3.- FONAMENTS DE DRET
L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, determina que una vegada finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes
aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre
d’actuació dels aspirants.
4.- CONCLUSIONS
Per tot això, i en virtut de les atribucions que tinc legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència per resoldre aquest Decret per raons d’urgència.
Segon.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica, ordenada
alfabèticament tal i com es mostra a continuació:
A) Aspirants admesos:
Cognoms i nom
Domingo Burgo, Daniel
Galles Villaplana, Eloi
García Mingorance, Ana
Gómez-Centurión Soliveres, Axel
Martí Muntané, Jordi
Pérez Merino, Moisés
Pérez Sanmartín, Alejandro

B) Aspirants exclosos:
Cognoms i nom

Motiu d’exclusió

Baltrons Climent, Guillem

No presenta el certificat de la vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social
No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen

Córdova Luna, Tatiana

No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen

Álvarez Cejas, Isaac

Tercer.- Destacar que en cas que no es formuli cap reclamació i/o al·legació contra la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos durant el termini de deu dies, s’entendrà elevada a
definitiva de forma automàtica.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.
Cinquè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web
de l’Ajuntament, als efectes que durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de la llista, els aspirants exclosos puguin formular reclamacions o
esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.”
El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions
contra la mateixa.
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
Cabrils, 30 de gener de 2017

