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Núm. de Decret i Data:
2021DECR001420 29/06/2021

DECRET D’ALCALDIA
Exp. 2021/3012
Ra181-21
La Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària, celebrada el dia 8
de juny de 2021, va aprovar les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu,
amb caràcter d’urgència per a la creació d’una borsa de treball de TÈCNIC/A
ESPECIALISTA SUPERIOR TIC per cobrir les possibles necessitats generades al
departament de les TIC que servirà per cobrir les necessitats de personal temporal o
nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa
de treballadors o funcionaris propis de l’Ajuntament.
En data 16 de juny es van publicar les bases i la convocatòria al web i al tauler d’anuncis
municipals, iniciant el període de presentació de sol·licituds comprés entre els dies 17 i
28 de juny de 2021 ambdós inclosos.
Finalitzat aquest termini i revisats els requisits d’accés i la documentació aportada per les
persones candidates, es procedeix a aprovar la llista de persones admeses i excloses
segons allò establert a les bases del procés selectiu.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Per tot l’anteriorment exposat i en us de les atribucions que m’atorga la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM
RESOLC:
PRIMER. D’acord amb el que disposen les bases segona i tercera, i examinada la
documentació presentada per les persones interessades es determina declarar admeses
i excloses les persones aspirants següents:
Admesos/es:
Cognoms, nom

CASTRO CAMPOY, FARA MONTSERRAT
GINER VAZQUEZ, PAU
GOMEZ LANZA, FRANCISCO

Exclosos/es
Cap.
SEGON. Determinar el dia, l’hora i lloc de les proves del procés selectiu per constituir una
borsa d’urgència de TÈCNIC/A ESPECIALISTA SUPERIOR TIC:
Dia: 2 de juliol de 2021
Hora: 9:00 hores
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: Prova 1, 2 i 3
TERCER. L’actuació dels aspirants en les proves serà per ordre alfabètic, llevat que el
Tribunal determini, per un millor desenvolupament del procés selectiu, un ordre
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d’actuació diferent.
QUART. Aquesta Resolució, amb la relació de persones admeses i excloses, s’exposarà
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
CINQUÈ. La publicació d’aquesta Resolució substituirà la notificació a les persones
interessades que estableix la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques
Així ho resol i signa l’Alcalde, Miquel Riera Rey, davant meu, el secretari, Vicenç Tur
Martí, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.
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