A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

JORDI VIVES PUIG, Secretari - Interventor de l’Agrupació dels ajuntaments de
Pacs del Penedès i Les Cabanyes (Alt Penedès),
CERTIFICO :
Per la present, li comuniquem que l’Alcalde - President, en data 14 de maig de 2018, ha
dictat la resolució següent:

“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 50/2018
=================================
Expedient relatiu al decret d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, composició
del tribunal i dates del procés selectiu per a la selecció de personal del Pla d’Ocupació
2017-2018, pel Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017-2018 del
Diputació de Barcelona.
Antecedents
1. En data 24 d’abril de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient relatiu a
l’Aprovació de les Bases per a la selecció de personal del Pla d’Ocupació
finançat pel Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local 2017-2018
de la Diputació de Barcelona.
2. En data 30 d’abril de 2018 s’ha fet públic l’anunci corresponent.
3. El dia 11 de maig de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds
per prendre part en el procés selectiu per a la selecció de personal del Pla
d’Ocupació 2017-2018 de l’Ajuntament de Pacs del Penedès .
Fonamentació legal
-Base quarta de les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció de personal
del Pla d’Ocupació 2017-2018.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix
RESOLC:
Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per a la
selecció de personal del Pla d’Ocupació 2017-2018 de l’Ajuntament de Pacs del
Penedès, Amb la denominació de Peó polivalent (2 ofertes)
Aspirants admesos:
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COGNOMS I NOM
Tanya Clegg
Ivan Krupa

Rtre d’Entrada
845
850

Aspirants exclosos:
Cap
Segon. Nomenar la composició del tribunal:
President
•

titular: el senyor Jordi Vives Puig, Secretari – Interventor de l’Ajuntament de
Pacs del Penedès.

Vocals
Un empleat de l’Ajuntament de Pacs del Penedès de la mateixa categoria o superior:
Titular: els senyor José Espinosa Ruz, Agutzil de l’Ajuntament de Pacs del
Penedès.
• Titular: Ma Asunció Moreno Reverter, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament
de Pacs del Penedès, amb funcions de secretària de la taula.
•

Tercer. El procés selectiu començarà el dia 17 de maig de 2018 , a les 13:00 h del migdia
a l’Ajuntament de Pacs del Penedès, Avinguda Diputació 1-3 amb la Valoració de mèrits
i Entrevista. El Tribunal de la Selecció s’haurà de constituir a les 12:00 h del migdia a
l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
Quart. Els aspirants hauran de portar el DNI, NIF, NIE, passaport o permís de conduir a
les proves selectives, per si el Tribunal de la selecció considera oportú demanar-lo.
Cinquè. La no presentació d’un aspirant, sigui quina sigui la causa, a l’hora de l’inici de
qualsevol de les proves o fases del procés selectiu, així com la impossibilitat
d’identificar-lo per part del Tribunal de la Selecció, comportarà de forma automàtica la
no superació de l’aspirant de l’esmentada prova o fase del procés selectiu.
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Sisè. Consta a l’expedient informatitzat les sol·licituds dels aspirants als processos
selectius.
Setè. Publicar aquest Decret al tauler d’edictes i a la web de l’Ajuntament de Pacs del
Penedès, Avinguda Diputació, 1-3.
Vuitè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu
interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació d’aquest decret, recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès
l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la seva resolució i
en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjat
contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el
termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos”.

I perquè així consti i doni lloc als efectes oportuns lliuro la present, d'ordre i amb el vist i
plau de la Sra. Alcaldessa, Na Montserrat Mascaró i Gras, a Pacs del Penedès, el catorze de
maig de dos mil divuit.
Vist-i-plau
l'Alcaldessa,

El Secretari,
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