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Núm.: 2021/56

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
L’Esquirol, a la data de la signatura electrónica
1. ANTECEDENTS
1.1. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021/39, de 20 de maig de 2021, es van aprovar les bases
reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure i en règim de personal
laboral temporal –contracte d’obra o servei- a temps parcial, d’un/a auxiliar administratiu/va,
mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per a la implementació de l’expedient
electrònic i gestor d’expedients, convocant-se el corresponent concurs oposició.
1.2. La convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicades en el tauler d’edictes
electrònic de la corporació, al web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(07/06/2021), i extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a El 9 Nou.
1.3. Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, es constata que se n’han presentat
dotze.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol, determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, el president de la corporació ha d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos,
determinar la composició del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de
celebrar les proves així com l’ordre d’actuació dels aspirants, en el termini màxim d’un mes.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el
procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure i en règim de personal laboral temporal
–contracte d’obra o servei- a temps parcial, d’un/a auxiliar administratiu/va, mitjançant el
procediment de concurs oposició lliure, per a la implementació de l’expedient electrònic i gestor
d’expedients:
ADMESOS:
Id
2
3
5
6

Data i núm. de registre
03/06/2021 – 1786
07/06/2021 – 1856
08/06/2021 – 1904
10/06/2021 – 1923

DNI
*****293W
*****614R
*****327H
*****796F

Observacions
-----------------
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17/06/2021 – 2035-36-39
25/06/2021 – 2095
25/06/2021 – 2096

*****137G
*****220A
******281N

----Ha de realitzar la prova de català
-----

EXCLOSOS:
Id
1
4
7
9
10

Data i núm. de registre
25/05/2021 – 1674
08/06/2021 – 1901
14/06/2021 – 1964
21/06/2021 – 2052
21/06/2021 – 2062

DNI
*****189Z
*****891Q
*****664D
*****349N
*****206G

Motiu
(2) (3)
(1)
(3)
(3) L’aportada amb la sol·licitud no està signada
(3)

(1) No presenta Currículum Vitae
(2) No acredita la titulació mínima exigida
(3) No presenta declaració responsable (Annex II de les bases de la convocatòria).
Segon.- Disposar que els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional
d’admesos disposen d’un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació
de la present Resolució en el tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal per formular
reclamacions i fer esmenes. Transcorregut aquest termini es procedirà, si s’escau, a resoldre les
al·legacions formulades, a aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos, a nomenar el tribunal
qualificador de les proves d’acord amb la composició que determinen les bases i a determinar el
lloc, la data i l'hora de començament de les proves i l'ordre d'actuació dels aspirants.
Així ho disposo.
L’Alcalde
Àlex Montanyà i Rifà

Davant meu:
El Secretari interventor interí
Lluís Xandri i Molas
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