Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Recursos Humans

Codi segur de verificació electrònica
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[FirmaDecreto]
DECRET D2017AJUN000310 15/03/2017
REF: Expedient número GREC2017000013
Assumpte

1. Aprovació de la llista definitiva d’ admesos i exclosos, del procés selectiu que té com a
finalitat la provisió temporal mitjançant comissió de serveis.
2. Designació dels membres del tribunal.
Relació de fets

1. Per decret d’alcaldia número 203 de data 22 de febrer de 2017, s’ha resolt aprovar les
bases, iniciar i convocar el procés selectiu que té com a finalitat la provisió
pr
temporal
mitjançant comissió de serveis.
2. Aquest procés selectiu és subjecte a les bases que foren publicades al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 2 de març de 2017.
Fonaments de dret

1. Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals.
2. Article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Hisendes Locals.
3. Article 53.1 h) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
4. Bases
es específiques que regiran el procés selectiu que té com a finalitat la provisió
temporal mitjançant comissió de serveis BOPB de 2 de març de 2017.
Resolució

Primer. Aprovar la següent llista definitiva d’ admesos i exclosos per proveir
temporalment mitjançant
jançant comissió de serveis dos llocs de treball vacants d’agent de la
policia local i creació d’una borsa.
Llista d’ admesos:
Núm. Registre
E2017001368
E2017001405
E2017001499
E2017001517
E2017001552
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Segon. De conformitat amb la base cinquena de les bases, es determina que l’òrgan de
valoració estarà format per les següents persones:
•

Josep Lluís Vargas Gomez inspector cap de la policia local de l’Ajuntament,
president.

•

Àurea Puig Vilà, cap d’Unitat de Recursos Humans i Organització

•

Carles Casellas
as Ayén, secretari de la corporació, secretari.

Tercer. Els membres designats en l’apartat anterior tindran veu i vot, i en el règim de
funcionament de l’òrgan s’aplicarà les disposicions de generals en matèria de selecció
pública i de règim local, i les disposicions específiques de les bases del procés.
Quart. Convocar als membres designats per a formar part de l’òrgan de valoració per tal
que procedeixin a la valoració dels mèrits i efectuïn les entrevistes personals segons el que
estableixen les bases.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i mitjançant internet
a la pàgina web municipal http://www.vilassardedalt.cat.
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