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SIGNATURES

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló. Signat 02/09/2022 12:45

FALTA ALGUNA SIGNATURA
HABILITADA
Té pendents les signatures de:
2.- Secretaria - Interventora de
l'Ajuntament de la Palma de Cervelló.

DECRET D’ALCALDIA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 18792306 9VBZ0-09F5E-S1WL0 685E00BB5B989F688769780FC8910D2DFEE90835) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Secretaria - Interventora de
l'Ajuntament de la Palma de Cervelló. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=palmacervello

MOTIVACIÓ
El dia 29 de juliol de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de
les Bases reguladores de la convocatòria per a la provisió de forma interina, mitjançant un procés
selectiu per concurs-oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a mig de cultura, subgrup A2, vacant a
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. Aquestes bases també es
van publicar íntegrament al web de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló
(http://lapalmadecervello.cat/processos-selectius).
En el termini de presentació d’instàncies s’han presentat 9 sol·licituds de persones que aspiren a
formar part del procés selectiu, i un cop examinats els requisits establerts en les bases, es resol
DISPOSICIÓ
PRIMER. Aprovar la següent llista provisional de persones admeses i excloses:
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Observacions:
1
2
3
4
5

NOM
JAOM
BPS
EGG
HOP
IDCP
ERS
NAB
VVS
PGS

DNI
46664053-C
41509364-E
47895486-X
46992987-P
10200978-H
41554495-G
43294995-Q
45857351-C
14268163-K

ADMES
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO

MOTIU
4
1, 2, 4, 5
1
3

3

No presenta DNI
No presenta titulació
No presenta Currículum
No presenta justificant drets d'examen
No presenta instància normalitzada amb les declaracions corresponents

SEGON.- Exposar aquesta resolució a la pàgina web municipal, i concedir un termini de 10 dies
hàbils perquè els aspirants que ho considerin oportú puguin interposar esmenes i reclamacions.
Un cop fetes les esmenes, es publicarà novament de forma definitiva la llista d’admesos i
s’indicarà la composició nominal del tribunal i la data, lloc i horari de celebració de les proves.
Signat i datat electrònicament per qui s’indica a l’encapçalament
CODI DE L’EXPEDIENT: 1224 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_1224_PROCES SELECCIO TECNIC CULTURA. CONCURS
OPOSICIO PER INTERINATGE
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

