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Vilobí del Penedès, 22 de març de 2022
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Sr. Daniel Almonacid Victoriano
C/. Roger de Flor, 25 A
08811 Canyelles
Benvolgut senyor,
mitjançant aquest escrit us notifico que el tribunal qualificador de les proves per accedir a una
plaça de vigilant dins la plantilla de personal d’aquest ajuntament, ha acordat proposar a l’alcaldia
el vostre nomenament com a funcionari en pràctiques.
D’acord amb allò que disposa la base desena reguladora del procés selectiu, dins el termini de 5
dies naturals a comptar del dia següent d’aquesta notificació, caldrà que presenteu davant aquest
ajuntament els documents següents:


Document Nacional d’Identitat original.



Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el
normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir.



Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit, si no s’hagués presentat amb la sol·licitud
de participació en el procés selectiu.



Declaració responsable de no estar inhabilitada per sentència ferma per a l’exercici de
funcions públiques i no haver estat separada, per resolució disciplinària ferma, del servei
de cap Administració pública.



Declaració responsable de no estar afectada per la normativa d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques o, si s’escau, sol·licitar la
compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l’opció
prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
i a l’article 337 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Si dins de l’esmentat termini, i llevat de causes de força major, no presentéssiu la documentació
o no acreditéssiu reunir els requisits exigits a la convocatòria, no podreu ser nomenat, quedant
sense efecte totes les actuacions, amb la pèrdua de quants drets poguessin assistir-vos per al
vostre contracte i sense perjudici de la responsabilitat en què haguéssiu pogut incórrer per
falsedat en la sol·licitud inicial.
En aquest cas es formularà proposta de nomenament a favor de qui, havent superat el concurs
oposició, ocupés el següent lloc en l’ordre de puntuació final, prèvia acreditació del compliment
de les condicions i dels requisits exigits.
Atentament,
Maria del Carme Piñas Delgado.
CODI DE L’EXPEDIENT: 111 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_111_VIGILANT MUNICIPAL

Plaça de la Vila, 1 · 08735 · Vilobí del Penedès · Barcelona · T 93 897 89 80 · F 93 897 83 11 · vilobi@diba.cat · www.vilobi.cat

SIGNAT
22/03/2022 13:24

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

NOTIFICACIO (TD07-011): NOTIF_NOTIFICACIO
PERSONA PROPOSADA_22032022
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: JK78M-RDQLR-0AQ6G
Data d'emissió: 12 de Abril de 2022 a les 9:59:23
Pàgina 2 de 2

El document ha estat signat per :
1.- Secretari/a Interventor/a de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès. Signat 22/03/2022 13:24

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17093703 JK78M-RDQLR-0AQ6G CFF69DCFF39D90C95FB703D0284ADA9159DAF527) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. 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=vilobipenedes

Secretària-interventora.-
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