ANUNCI
De conformitat amb les bases reguladores del procediment de selecció del personal
corresponent al programa d’ocupació de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, inclòs en la
línia 1 : Suport a l’ocupació local, del Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local
2017-2018, de la Diputació de Barcelona, l’alcaldia en data 24 de maig de 2018 ha dictat la
següent resolució:
“Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en el procés de selecció per proveir
un lloc de treball : Operari de Jardineria
De conformitat amb les bases de la convocatòria i amb l’article 78 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l’article 21.1.g),
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,
RESOLC:
Primer- Aprovar provisionalment o definitivament en el cas que no es presentés cap reclamació,
la llista d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per proveir un lloc de
treball d’Operari de Jardineria.
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

Admesos
NÚM ORD.
1
2
3
5
6
7

REG.ENTR.
1-2018-002115-1
1-2018-002285-1
1-2018-002323-1
1-2018-002349-1
1-2018-002354-1
1-2018-002356-1

DNI
46684956Q
36564491B
X1307527T
47140728C
36562817Q
X1466995D

OBSERVACIONS

Exclosos
NÚM ORD.
REG.ENTR.
DNI
OBSERVACIONS
4
1-2018-002337-1 44181713R Manca inscripció SOC
Segon.- Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos a la web municipal
(www.torrelles.cat) i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes que durant el termini de
dos dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la web municipal, els
aspirants exclosos puguin formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la
seva exclusió. Transcorregut aquest termini, en el cas que hi hagin reclamacions, es publicarà
la relació definitiva dels aspirants admesos i exclosos.
Tercer.- Una vegada considerada definitiva la llista veremada de les puntuacions amb mèrits,
passaran a la fase d’entrevista amb caràcter diriment aquells/es 6 aspirants que hagin obtingut
major puntuació. Seran convocats per correu electrònic o via telefònica.
Torrelles de Llobregat, 24 de maig de 2018
L’Alcalde, Ferran Puig Verdaguer
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