IDENTIFICADORS

DOCUMENT
DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC
_2022/10_DECRET NOMENAMENT VIGILANT FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES
_11042022

Núm.: 2022/10
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: SKMNP-7UVMQ-I6YBC
Data d'emissió: 12 de Abril de 2022 a les 9:16:38
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès. Signat 11/04/2022 20:22

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17317863 SKMNP-7UVMQ-I6YBC 37EA71864696C517EDB800D2FF60E475D7FC53E0) 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

DECRET DE L’ALCALDIA.- A Vilobí del Penedès, el 4 d’abril de 2022.
Efectuat el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per cobrir un lloc de treball
de vigilant municipal en règim de personal funcionari d’aquest ajuntament i la creació
d’una borsa de treball.
Vista l’acta del tribunal qualificador, de data 21 de març de 2022, en la que proposa el
nomenament com a funcionària en pràctiques per a una plaça de funcionari de carrera
de l’Escala d’Administració especial, sots-escala de serveis especials, categoria de
vigilant, la persona amb DNI *4841K.
Atès que l’esmentada persona ha presentat, dins el termini establert, la documentació
acreditativa de les condicions exigides en la base desena de les reguladores del procés
selectiu.
D’acord amb les esmentades bases i la proposta del tribunal qualificador, l’aspirant
haurà de superar un període de pràctiques de sis mesos de durada, durant el qual
realitzarà les funcions habituals del lloc de treball, sota la supervisió de la
secretària-interventora municipal, la qual haurà d’emetre un informe sobre la tasca
realitzada, en el que s’avaluaran les tasques realitzades i si s’ajusten a les funcions
detallades en la base segona, de les bases reguladores del procés selectiu.
Aquest període de pràctiques tindrà caràcter selectiu i es valorarà com a “apte/a” o “no
apte/a”.
De conformitat amb les bases del procés selectiu, aprovades per resolució de l’alcaldia
de data 23 de juliol de 2021.
D’acord amb allò que estableix l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals.
D’acord amb les facultats que em confereix l’article 53 del 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 l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local.
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar el senyor Daniel Almonacid Victoriano, amb DNI número *4841K
com a funcionari en pràctiques de la plaça de vigilant municipal, integrada dins l’Escala
d’Administració especial, sots-escala de serveis especials, categoria de vigilant, de
l’ajuntament de Vilobí del Penedès, segons la proposta efectuada pel tribunal
qualificador en la seva acta de 21 de març de 2022, en els següents termes:
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Tipus de nomenament: Funcionari en pràctiques.
Escala: Administració especial.
Sots-escala: Serveis especials.
Nom de la plaça: Vigilant municipal.
Adscripció: Alcaldia.
Jornada: 100 per cent de la jornada.
Retribucions: Sou base. Agrupació professional E
Complement de destí. Nivell 14
Complement específic. 864,72 € mensuals
Segon.- La data d’inici del període de pràctiques serà el dia 2 de maig de 2022.
Aquest període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d’apte o
no apte.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al senyor Daniel Almonacid Victoriano, amb
l’oferiment de recursos pertinents, perquè el dia 25 d’abril comparegui a les
dependències municipals per prendre possessió de la plaça esmentada, com a funcionari
en pràctiques.
Quart.- Crear una borsa de treball de reposició amb la persona aspirant amb DNI
*2095T.
Cinquè.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí oficial de la província de Barcelona
i a la pàgina web de l’ajuntament de Vilobí del Penedès, per donar compliment a allò
que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’ajuntament en la propera sessió
ordinària que es dugui a terme.
Ho mana i signa el senyor alcalde, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament.
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