Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS AL
PROCÉS DE SELECCIÓ

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en el procés de selecció per
a la contractació d’1 agent cívic.

I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò establert a
l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels
Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret
364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

ADMESOS:
Núm. Registre
2021-E-RE-287
2021-E-RC-763
2021-E-RC-764

DECRET

Montserrat Arnedo Gómez (2 de 2)
SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Data Signatura: 27/07/2021
HASH: 2d976b98033ef3b1af7bf2498b4ddec0

En data de 16 de juliol de 2021 es va publicar al BOPB l’anunci de la convocatòria
juntament amb les bases, amb la indicació de que hi havia 10 dies naturals per a la
presentació de sol·licituds, comptadors a partir de l’endemà de l’esmentada publicació.

Número: 2021-0264 Data: 27/07/2021

En data de 14 de juliol de 2021 es van aprovar per Junta de Govern Local les bases
per a la selecció d’un agent cívic com a Pla d’Ocupació finançat per la Diputació de
Barcelona, per un període de 3 mesos.
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Éric Sibina Márquez (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 27/07/2021
HASH: be6be7e617ffa7b6925ff7771a7fb626

Expedient núm.: 710/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Subvencions sol·licitades a una altra administració

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
2021-E-RC-768
2021-E-RC-770

EXCLOSOS:
Cap.

2021-E-RC-763

Full d’inscripció a l’atur

2021-E-RC-768

Carnet de conduir

2021-E-RC-770

Informe de vida laboral

TERCER. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la composició
del Tribunal de Selecció, a la pàgina web de l’Ajuntament.
Els aspirants exclosos disposen d'un termini de cinc dies, a partir de la publicació
d'aquest
anunci
a
la
pàgina
web
d'aquest
Ajuntament
[http://www.santvicencdetorello.cat], per formular reclamacions o esmenar els defectes
que hagin motivat la seva exclusió.

Ho mana i signa ALCALDE, Èric Sibina Márquez, Sant Vicenç de Torelló, document
signat electrònicament al marge. Davant meu la secretària. Als únics efectes de
certificar-ho.

L’alcalde

Davant meu,

Èric Sibina Márquez

la secretària,

Número: 2021-0264 Data: 27/07/2021

Documentació a presentar
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Aspirant

DECRET

SEGON. Advertir que els següents aspirants han de presentar, dins dels cinc dies
següents a la de la present resolució, la documentació següent:

