Ajuntament de Forallac

Exp. 218/2020
Procediment: Aprovació provisional llista aspirants admesos i exclosos
Vist que per Decret 183/2020 l’Alcalde de la corporació va declarar la
necessitat de contractar temporalment un/a auxiliar de suport a la brigada en
règim de personal laboral temporal dins del programa “Va de feina 2020Brigada Jove” integrat dins del Pla Local de Joventut, aprovant la convocatòria
del corresponent procediment selectiu.

Que posteriorment, per resolució de l’alcaldia de data 20 de maig de 2020, es
va declarar la necessitat de continuar el procediment selectiu aixecant la
interrupció del termini de presentació de sol·licituds, el qual es va reactivar el
20/05 fins el 08/06 de 2020, ambdós inclosos.
D’acord amb la convocatòria i les corresponents bases aprovades i de
conformitat amb el que disposen l’article 78 del Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
per al procés selectiu.
Persones aspirants admeses : No hi ha persones admeses
Persones aspirants excloses:
REGISTRE ENTRADA

ASPIRANT

Motiu d’exclusió

RE-314

JOAN PÉREZ MONJE

RE- 363

SERGIO
MÀRMOL

No complir els requisits de
la convocatòria Programa
Brigada Jove
MOLINA No disposar de la titulació
necessària
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Atès que com a de la declaració d’Estat d’Alarma pel Govern estatal a causa de
la crisi sanitària del COVID-19, els terminis i plaços administratius van quedar
interromputs o suspesos.

Número: 2020-0381 Data: 17/06/2020

L’esmentada convocatòria fou publicada a la web municipal i al BOP Girona
Núm. 2154 de data 27/03/2020.

DECRET

Josep Sala Leal (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 17/06/2020
HASH: e1a771f473a65c38dd3f55f7d96d50d8

DECRET DE L’ALCALDIA

Ajuntament de Forallac
Segon. Atès d’acord amb les bases de la convocatòria el contracte de treball
temporal és d’un mes, concretament el mes de juliol, aplicar el procediment
d’urgència establert a l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reduir en 5
dies el termini per presentar al.legacions a la llista de persones admeses i
excloses.

L’alcalde
Signat electrònicament

DECRET

Quart.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler
d’anuncis de la corporació i en la web municipal, www.forallac.cat.
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Tercer.- Determinar que la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten
al.legacions o si es desestimen per silenci administratiu, i no caldrà tornar-la a
publicar.

Número: 2020-0381 Data: 17/06/2020

Conseqüentment, les persones excloses disposaran d’un termini de 5 dies per
presentar les al·legacions corresponents, les quals seran resoltes per l’òrgan
competent.

