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DECRET

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH

Expedient:  2017/452 96 RRHH 

Contingut: NOMENAMENT FUNCIONÀRIA INTERINA AUXILIAR 
ADMINISTRATIU ADSCRIT OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

Vista la proposta del tribunal qualificador de la convocatòria per a la cobertura 
interina d’una plaça d’auxiliar administratiu adscrita a l’oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC), en el sentit de proposar el nomenament de l’aspirant CRISTINA 
PANNON BONILAURI amb DNI 38800156F, per haver estat la persona que ha 
obtingut una major puntuació en el procés selectiu celebrat a tal efecte,

Atès allò establert a les bases de la convocatòria esmentada i en aplicació de 
l’article 78 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 
dels articles 55, d i 82 del Reglament de personal al servei dels ens locals, 
aprovat per decret  núm. 214/1990, de 30 de juliol, procedeix el nomenament 
de l’aspirant senyora  CRISTINA PANNON BONILAURI com a funcionària 
interina com a auxiliar administratiu adscrita a l’oficina d’atenció al ciutadà 
(OAC) fins a la provisió definitiva de la plaça.

Pel que s’exposa, en exercici de les competències que tinc atribuïdes d’acord 
amb els articles  53, núm. 1 i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
l’article 82 del Reglament de personal,

RESOLC

Primer.- NOMENAR la Sra. CRISTINA PANNON BONILAURI, com a 
funcionària interina per a cobrir la plaça d’auxiliar administrativa adscrita a 
l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC), Grup C2, en règim d’interinatge, amb les 
retribucions i circumstàncies que per aquest lloc preveu la relació de llocs de 
treball.

Segon.-  DETERMINAR com a dia per a la presa de possessió davant aquesta 
alcaldia i la secretaria de la Corporació el dia 4 d’agost de 2017 a les 13.30 
hores.
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Tercer.- ESTABLIR la següent borsa de treball seguint l’ordre de puntuació 
obtingut en aquest procés de selecció:

DNI/NIE TOTAL

46655581N 27,700

33949143Q 25,825

37330138B 21,300

46065877M 21,000

47104380N 19,500

39166899S 19,000

Quart.- PUBLICAR el nomenament al BOPB i COMUNICAR aquesta resolució 
als serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat, i nòmines als efectes 
procedents.

Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades amb 
expressió dels recursos corresponents.

Sant Vicenç de Montalt, 3 d'agost de 2017

L’Alcalde, Davant meu,
La secretària acctal.
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