Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta
Ref.: 071-2022
Exp.: 2022/331

ANUNCI
PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2022
Procediment: Selecció d’una (1) plaça d’auxiliar administratiu/va.
Proposta de contractació.
En data 7 de juliol de 2022, es va publicar en la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta, la qualificació final definitiva en el procés selectiu per cobrir un lloc de treball,
fins al 31 de desembre, en concret d’auxiliar administratiu/va, del Pla d’Ocupació Local
2022 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones aturades, aprovació adoptada per la
Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 28 de març de 2022.
El tribunal va donar trasllat de la relació d’aspirants que van superat la fase d’oposició,
ordenats segons puntuació obtinguda, a l’Alcalde de l’Ajuntament, proposant la
contractació laboral de l’aspirant, amb Registre d’Entrada núm. 2022/1199, de data 7
d’abril de 2022.
Vist que l’aspirant, amb Registre d’Entrada núm. 2022/1199, ha presentat la seva
renuncia al lloc de treball mitjançant escrit amb R.E. núm. 2022/2420 en data 16 de juliol.
D’acord amb el que s’estableix en la Base 9 “Qualificació final i proposta de contractació”:
“Acabada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal publicarà, al tauler
d'anuncis i al web municipal, la relació de persones seleccionades i les establertes
en torn de reserva per prevenir possibles baixes o retirada de la persona
seleccionada”.

D’acord amb el que s’estableix en la Base 10 dins del termini de vint dies naturals des
que es faci pública la proposta amb el nom de la persona per a ser contractada, aquesta
ha d’aportar davant el departament de Recursos Humans de la Corporació, sense previ
requeriment, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits que
s’exigeixen en les bases de la convocatòria.

Sant Iscle de Vallalta, en data de la signatura electrònica
La Secretària – Interventora

M. Montserrat Montellà i Jordana

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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18/07/2022 SECRETARIA INTERVENTORA

Vist tot l’exposat, es proposa la contractació laboral del segon aspirant, amb Registre
d’Entrada núm. 2022/1260, de data 13 d’abril de 2022.
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