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DILIGÈNCIA

Assumpte: Estimació de les al·legacions presentades per l’aspirant David Casellas Ayén relatiu
al procés selectiu per constituir una llista d’espera de conserges-auxiliar de serveis per cobrir
interinitats i necessitats sobrevingudes
Òrgan: Recursos Humans i Organització
Expedient: 2019/000033720

El senyor David Casellas Ayén ha presentat, en data 7 d’agost de 2019, amb número de registre
08121300082019038453, escrit d’al·legacions contra la llista definitiva de persones admeses i
excloses del procés selectiu per constituir una llista d’espera de conserges-auxiliars de serveis
per cobrir interinitats i necessitats sobrevingudes.
El Sr. Casellas al·lega que en data 24 de juliol de 2019 va donar resposta al correu electrònic
enviat per part del Servei de desenvolupament i organització en data 22 de juliol i en el què
s’atorgava un termini de 3 dies perquè tota persona interessada en participar en el procés
selectiu indicat contestés aquell correu confirmant la seva voluntat de participació. Malgrat tot,
aquesta Corporació no va rebre el correu electrònic de referència fins el dia 28 de juliol a les
17.45 hores.
En data 29 de juliol de 2019 es va publicar la llista provisional d’admesos i exclosos i el Sr. Casellas
constava com a persona exclosa, motiu pel qual va enviar nou correu electrònic manifestant la
seva voluntat de participar en aquell procés selectiu.
En data 5 d’agost de 2019 s’ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses
mantenint al Sr. Casellas com a persona exclosa per no haver respost el correu electrònic dintre
del termini conferit a l’efecte.
Per acreditar que va donar compliment als requisits exigits a les bases específiques reguladores
de la borsa de treball de l’Ajuntament amb termini permanent d’inscripció i creació de llistes
d’espera, el Sr. Casellas acompanya al seu escrit d’al·legacions, l’historial d’activitat del seu
compte Gmail entre els dies 23 a 29 de juliol, del qual es desprèn una última connexió al seu
correu electrònic en data 24 de juliol de 2019, per tant, sense que consti cap enviament en data
28 de juliol, que és la data en què va tenir entrada l’esmentat correu a Recursos Humans.

Vistes les al·legacions presentades pel Sr. Casellas, es considera adient la seva estimació.
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