AJUNTAMENT DE BALSARENY

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY SOBRE EL LLISTAT D'ADMISSIÓ DINS
LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ASPIRANTS PER
A LA PROVISIÓ INTERINA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR.
Per decret d’alcaldia de data 21 de maig 2018 es va resoldre aprovar provisionalment la
llista de persones admeses i excloses dins la convocatòria pública per a la creació d’una
borsa d’aspirants per a la provisió interina de treballador/a familiar, adoptant-se els següents
acords:
“ Per decret d’alcaldia de data 21 de febrer de 2018 es va aprovar les bases reguladores i la
convocatòria pública per a la creació d’una borsa d’aspirants per a nomenaments destinats a cobrir
necessitats concretes derivades de substitucions i/o vacants sobrevingudes, de caràcter temporal, i
en règim laboral a temps parcial, del lloc de treball de treballador/a familiar.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds cal procedir, d’acord amb les bases que regulen la
convocatòria, a l’aprovació provisional de la relació de persones admeses i excloses i a la
determinació dels membres del tribunal qualificador.
La resolució aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos cal que es publiqui al tauler
d’edictes de l’ajuntament i les persones interessades disposaran d’un termini de 10 dies per a la
presentació de reclamacions; cas que no se’n presentin la llista provisional s’elevarà automàticament
a definitiva, en cas contrari, l’alcalde disposarà d’un termini de 30 dies per resoldre-les, transcorregut
el qual sense dictar-se la resolució pertinent s’entendran desestimades.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar provisionalment la següent llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es per a
nomenaments destinats a cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants
sobrevingudes, de caràcter temporal, del personal en actiu i pel lloc de treball designat a la part
expositiva d’aquest acord.
Persones admeses: No hi ha persones admeses.
Persones excloses:
Número Registre

Observacions

1-2018-000984-1

No compleix amb la bases 2.c): Estar en possessió de la titulació específica que
acrediti la seva capacitació professional.

1-2018-001320-1

Sol·licitud presentada al Registre General de l’Ajuntament fora de termini
establert

1-2018-001322-1

No compleix amb la base 3: Sol·licitud rebuda fora del termini establert,
presentada a una oficina d’assistència en matèria de registres sense anunciarho a l’alcaldia)
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SEGON: Declarar deserta la convocatòria d’una borsa de treball per a nomenaments destinats a
cobrir necessitats del lloc de treball de treballador/a familiar donat que cap sol·licitud presentada
durant el termini de presentació ha sigut admesa, pel mateix motiu, declarar la finalització de
l’expedient i el seu arxiu.
TERCER: Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’edictes de l’ajuntament, a l’etauler, i al web municipal (www.balsareny.cat) i concedir a les persones interessades un termini de 10
dies, a comptar des de l’endemà de la data de publicació, per tal que puguin presentar les
reclamacions que considerin adients. Transcorregut el termini de deu dies sense que es formuli cap
al·legació, aquesta resolució esdevindrà definitiva.”

Balsareny, 21 de maig de 2018
L’alcalde, Isidre Viu i Payerols

