ANUNCI
Per Resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2018, s’ha resolt el següent:
Vista la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de Pla d’Ocupació,
d’un lloc de treball d’Operari de manteniment d’instal·lacions esportives, 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.
Finalitzat el termini de presentació d’esmenes i reclamacions a la llista provisional
d’aspirants.
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 definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos per participar en
el procés selectiu per proveir un lloc de treball d’Operari de manteniment
d’instal·lacions esportives.
RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS
REG.ENTR.
1-2018-002116-1
1-2018-002324-1
1-2018-002328-1
1-2018-002339-1
1-2018-002338-1
1-2018-002350-1
1-2018-002355-1

DNI
46684956Q
X1307527-T
47673043T
38075873V
44181713R
47140728C
X1466995D

RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS
REG.ENTR.
DNI
OBSERVACIONS
1-2018-002303-1 46662856L Manca inscripció SOC
1-2018-002364-1 47671408K Manca inscripció SOC

Segon.- Publicar la valoració definitiva dels mèrits acreditats de cada aspirant.

REG.ENTR.
1-2018-002116-1
1-2018-002324-1

DNI
46684956Q
X1307527-T

MÈRITS
CRITERIS VALORACIÓ
Experiència Formació SOCIALS I
TOTAL
Professional Acadèmica PERSONALS
0
0
1
1
0
0
3
3

1-2018-002328-1
1-2018-002339-1
1-2018-002338-1
1-2018-002350-1
1-2018-002355-1

47673043T
38075873V
44181713R
47140728C
X1466995D

0
3
0
0
0,76

0
0
0
0
0

2
4
2
4
4

2
7
2
4
4,76

Tercer.- Considerada aquesta llista definitiva, passaran a la fase d’entrevista amb
caràcter diriment aquells/es 6 aspirants que hagin obtingut major puntuació. Dits
aspirants seran convocats per correu electrònic o via telefònica.
Quart.- Publicar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web:
www.torrelles.cat, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes
oportuns.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar,
alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, davant de l’Alcalde d’aquest
Ajuntament de Torrelles de Llobregat, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona o, a la vostra elecció, el que correspongui al
vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Si opteu per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podreu interposar un recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens
perjudici que pugueu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent.
Torrelles de Llobregat, 29 de maig de 2018.
L’Alcalde
Firmado
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