Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

EDICTE
L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta ha dictat el Decret d’Alcaldia número 2020/201, de
3 de juliol de 2020, amb la relació d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del
procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Vigilant Municipal en règim de
funcionari interí integrat en l’Escala d’Administració Especial, Grup: Agrupacions
professionals, Nivell de destí 14, de la plantilla de personal de l’Ajuntament, i constituir
una borsa de treball.
TEXT ÍNTEGRE DEL DECRET D’ALCALDIA:
“DECRET

2020 / 201

03/07/2020

EXP.: 2019/770

Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2019
va resoldre aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió d’una
plaça de Vigilant Municipal en règim de funcionari interí integrat en l’Escala
d’Administració Especial, Grup: Agrupacions professionals, Nivell de destí 14, de la
plantilla de personal de l’Ajuntament, i constituir una borsa de treball. També es va
acordar obrir la convocatòria pública del procés de selecció per la provisió de la plaça
esmentada.
El termini de presentació de sol·licituds era de vint dies hàbils, comptats a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Vist que l’anunci d’aprovació de les bases reguladores selectives per a la provisió d’una
plaça de Vigilant Municipal en règim de funcionari interí, es va publicar:
 En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. CVE2020001304, de 21 de
gener de 2020.
 En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8052, de data 29 de gener
de 2020.
Vist que durant el termini d’exposició al públic es va presentar Recurs de Reposició
contra l’esmentat acord.
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Vist que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 2 de març de 2020 va
resoldre el següent:
“PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat mitjançant escrit amb
Registre d’Entrada núm. 2020/229, de data 31 de gener de 2020, interposat contra
les Bases reguladores de les proves selectives per a la provisió d’una plaça de
Vigilant municipal en règim de funcionari interí integrat en l’Escala d’Administració
Especial, Grup: Agrupacions professionals, Nivell de destí 14, de la plantilla de
personal de l’Ajuntament, i constituir una borsa de treball i obrir convocatòria pública
del procés de selecció; aprovades en sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
de 23 de desembre de 2019, impugnant-se expressament la Base Tercera en la
que s’estableix com a condició d’admissió dels aspirants, que els aspirants han de
tenir una alçada mínima de 1,65 m. les dones i 1,70 els homes, quin requisit resulta
discriminatori segons l’al·legant, quina estimació del recurs de reposició té el seu
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fonament en base a la reflexió de la Sentència de 18 d’octubre de 2017 del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, tal com s’ha detallat en la part expositiva de l’acord,
tenint en compte les funcions que ha d’exercir el Vigilant municipal es considera que
no es precisa un esforç físic elevat, desvinculant-se doncs que una determinada
aptitud física es relacioni amb una determinada alçada física mínima, podent-se
comprovar les capacitats físiques amb les proves específiques que ja consten en la
Base reguladora Vuitena “Procés de selecció” on en la fase d’oposició en el 4t
exercici s’inclouen proves físiques que tenen per objecte comprovar les condicions
de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant, assenyalats en les Bases
reguladores.
SEGON.- MODIFICAR les Bases reguladores aprovades en sessió ordinària de la
Junta de Govern Local, de 23 de desembre de 2019, les proves selectives per a la
provisió d’una plaça de Vigilant Municipal en règim de funcionari interí integrat en
l’Escala d’Administració Especial, Grup: Agrupacions professionals, Nivell de destí
14, de la plantilla de personal de l’Ajuntament, i constituir una borsa de treball en
concret la Base Tercera referent a les condicions d’admissió dels aspirants on NO
s’exigirà la condició següent: i) Tenir una alçada mínima de 1,65 m les dones i 1,70
els homes, quedant exclosa de la relació de condicions que regula la Base
reguladora Tercera d’admissió dels aspirants.
TERCER.- PUBLICAR les Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, i una referència de
l’anunci d’aprovació de les Bases i de la convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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QUART.- OBRIR una pròrroga de la convocatòria pública del procés de selecció per
la provisió d’una plaça de Vigilant Municipal en règim de funcionari interí integrat en
l’Escala d’Administració Especial, Grup: Agrupacions professionals, Nivell de destí
14, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, a l’objecte de cobrir
interinament la plaça de Vigilant Municipal fins que el funcionari titular de la plaça es
reincorpori a la mateixa, i així mateix constituir una borsa de treball, de vint dies
naturals, comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Les esmentades Bases es publicaran íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis, a la pàgina web de la
Corporació, i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- INCORPORAR a la pròrroga de la convocatòria les sol·licituds de
participació presentades en el termini assenyalat en la convocatòria publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8052, de data 29 de gener de
2020.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’al·legant de l’escrit presentat mitjançant
Registre d’Entrada núm. 2020/229, de data 31 de gener de 2020.
SETÈ.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
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Alternativament, i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa”.
Vist que l’anunci de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària
de data 2 de març de 2020, es va publicar:
 En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. CVE2020008123, de 10 de
març de 2020.
 En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8084, de data 13 de març de
2020.
Vist que per Reial Decret 463/2020, de 14 de març es va declarar l’Estat d’Alarma
sanitària, ocasionada per la COVID-19, en quina disposició addicional Tercera, s’estableix
la suspensió de tots els terminis dels procediments administratius en curs.
Vist que en l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga
l’Estat d’Alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s’estableix que des
de l’1 de juny de 2020, s’aixeca la suspensió dels terminis dels procediments
administratius, els quals es reprenen.
Vist doncs que el termini d’exposició de les Bases del procés de selecció i el de
presentació de peticions de participació en la convocatòria, ha finalitzat en data 22 de
juny de 2020.
Vist que en la Base Cinquena es diu:
“CINQUENA. LLISTA D’ASPIRANTS
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Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació,
en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució aprovant la llista d’aspirants
admesos/es i d’exclosos/es. En l’esmentada resolució s’indicarà el lloc, la data i
l’hora de començament dels exercicis, així com la composició del Tribunal de
selecció i es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes o reclamacions possibles.
La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si
en el termini dels deu dies hàbils establert no s’hi presenten reclamacions. Si hi
haguessin reclamacions, seran estimades o desestimades en una nova resolució
per la qual s’aprovarà la llista definitiva i que es publicarà a la web i al tauler
d’edictes municipals.
Les al·legacions hauran de ser resoltes en el termini de 30 dies següents a la
finalització del termini per a la presentació, sinó s’entenen desestimades”.
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Vist les peticions de participar en la convocatòria pel procés de selecció per la provisió
d’una plaça de Vigilant Municipal en règim de funcionari interí, que es relacionen tot
seguit:

Registre
d'Entrada

Data
Presentació

DNI

2020/230

31/01/2020

.....295D

2020/243

03/02/2020

.....328D

2020/251

03/02/2020

.....374H

2020/283

06/02/2020

.....304P

2020/300

07/02/2020

.....747S

2020/315

11/02/2020

.....628Y

2020/398

17/02/2020

.....416M

2020/406

18/02/2020

.....13OW

2020/428

20/02/2020

.....610Z

2020/439

20/02/2020

.....555R

2020/454

21/02/2020

.....861H

2020/458

21/02/2020

.....291J

2020/500

25/02/2020

.....379D

2020/503

25/02/2020

.....520K

2020/505

25/02/2020

.....913B

2020/519

26/02/2020

.....154H

2020/520

26/02/2020

.....900F

2020/531

26/02/2020

.....878Z

2020/666

11/03/2020

.....408C

2020/952

01/06/2020

.....532D

2020/1071

17/06/2020

.....078G

2020/1077

17/06/2020

.....389A

2020/1101

19/06/2020

.....660R

2020/1105

19/06/2020

.....030L

2020/1106

19/06/2020

.....642K

2020/1109

22/06/2020

.....453F

2020/1111

22/06/2020

.....596S

2020/1113

22/06/2020

.....206N

2020/1114

22/06/2020

NO

2020/1128

23/06/2020

.....111K

Vist que en la Base Tercera i Quarta es diu:
“TERCERA.- CONDICIONS D'ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS
Per prendre part en les proves de selecció, els aspirants hauran de reunir el
requisits generals següents:
a)

Tenir nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.
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b)

Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat en què faltin deu anys per a la
jubilació forçosa.

c)

Estar en possessió del certificat d’escolaritat, Estudis primaris o equivalent, o
en condicions d'obtenir el títol en la data d'acabament del termini per a la
presentació de sol·licitud.

d)

Estar en possessió del títol acreditatiu del coneixement de la llengua catalana
corresponent al nivell B2 emès per la Junta Permanent de Català o títol
equivalent. Si no es disposa d’aquesta titulació, els/les aspirants/es hauran de
realizar obligatòriament les proves que s’estableixen en aquestes bases.

e)

No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de
les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del
servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.

f)

Disposar de certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

g)

Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques que li puguin
ser encomanades. S'entén referit a no patir cap malaltia ni deficiència física que
impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de la plaça a ocupar.

h)

Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

i)

No trobar-se afectat per cap causa d'incompatibilitat, previstes a la Llei 53/84,
de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al Servei de les
Administracions Públiques.

Aquests requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de
sol·licituds.
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QUARTA.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part a les proves d'accés s'adreçaran a l'Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament al
C/ Escoles, 2 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h., i dilluns també de 16.00 h a
20.00 h, o en la forma establerta en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions publiques, durant el
termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació
de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les esmentades bases es publicaran
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis, a la pàgina
web de la Corporació, i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà
disponible a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
L’esmentat model serà una instància genèrica. Les persones aspirants hauran de
manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les
presents bases, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a
la presentació d’instàncies.
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La presentació de la sol·licitud fora d'aquest termini comporta l'exclusió de
l'aspirant.
Els/les aspirants hauran de fer constar que accepten aquestes bases i que
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data
d'acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.
A la sol·licitud s’adjuntarà:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d' identitat.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
c) Fotocòpia compulsada del permís de conduir classe B.
d) Fotocòpia compulsada del certificat de nivell intermedi de català (B2) o
equivalent.
e) Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
f) Declaració responsable de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions
públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari.
g) Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la
legislació vigent.
h) Declaració responsable de no haver estat condemnat/da per cap delicte, o en
cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els
antecedents penals.
i) Certificat mèdic oficial que acrediti que està capacitat per a realitzar les proves
físiques que consten en el quart exercici de la fase d’oposició d’aquest procés
selectiu i per a portar a terme les tasques de vigilant municipal.
Tanmateix caldrà aportar en el moment de presentar la sol·licitud, als efectes de
poder ser tinguts en compte en la fase concurs:
-

Currículum acadèmic i professional.

-

Documentació que s'hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits.
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La documentació a valorar en la fase de concurs s'ha de presentar dins del termini
de presentació de sol·licituds, la no presentació d’aquest documents comportarà
que no puguin valorar-se els mèrits al·legats pels aspirants/es.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació
dels contractes laborals o nomenaments o el certificat de vida laboral de la
Seguretat Social. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les
administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa
pel Secretari de l’entitat.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o
certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs i la seva durada
expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants accepten les bases
que regeixen aquest procés selectiu i queden assabentades i donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries
per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient,
d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal”.
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Vist que comprovada la documentació presentada pels aspirants en resulta:
1. Relació d’aspirants admesos que han presentat la documentació correctament,
exempts de realitzar la prova de català.
2. Relació d’aspirants admesos que han presentat la documentació correctament,
però no exempts de realitzar la prova de català.
3. Relació d’aspirants no admesos amb els documents que els manquen.
Vist tot l’exposat,
R E S O L C:
PRIMER.- DECLARAR admesos, exempts o no exempts de la realització del tercer
exercici, consistent en una prova de coneixement de català del nivell assenyalat en les
bases reguladores als aspirants que relacionem tot seguit dins de la convocatòria pública
del procés de selecció per la provisió d’una plaça de Vigilant Municipal en règim de
funcionari interí integrat en l’Escala d’Administració Especial, Grup: Agrupacions
professionals, Nivell de destí 14, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, a
l’objecte de cobrir interinament la plaça de Vigilant Municipal fins que el funcionari titular
de la plaça es reincorpori a la mateixa, i així mateix constituir una borsa de treball:
a.1) Relació d’aspirants admesos que han presentat la documentació correctament,
exempts de realitzar la prova de català:

Registre
d'Entrada

Data
Presentació

2020/230

31/01/2020

2020/283

06/02/2020

2020/315

11/02/2020

(X)

.....628Y

2020/398

17/02/2020

(X)

.....416M

2020/439

20/02/2020

.....555R

2020/454

21/02/2020

.....861H

2020/500

25/02/2020

.....379D

DNI
(X)

.....295D
.....304P

2020/505

25/02/2020

2020/1105

19/06/2020

(X)

.....913B
.....030L

2020/1109

22/06/2020

.....453F
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(X) Els hi faltarà presentar, abans de la 3a prova, el certificat mèdic.
a.2) Relació d’aspirants admesos que han presentat la documentació correctament, però
no exempts de realitzar la prova de català del nivell B2.

Registre
d'Entrada

Data
Presentació

DNI

2020/243

03/02/2020

.....328D

2020/251

03/02/2020

.....374H

2020/519

26/02/2020

.....154H

2020/520

26/02/2020

(X)

.....900F

(X) Faltarà presentar, abans de la 3a prova, el certificat mèdic.
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SEGON.- DECLARAR exclosos els aspirants següents, per les causes que es detallen a
continuació:
Registre
Entrada

Data
Present.

DNI

2020/300

07/02/2020

.....747S

2020/406

18/02/2020

.....13OW

2020/428

20/02/2020

.....610Z

2020/458

21/02/2020

.....291J

2020/503

25/02/2020

2020/531

FALTA
-

Certificat Delictes Sexuals.

-

Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.
Currículum Vitae.
Certificat Delictes Sexuals.
Respecte al Certificat Mèdic, aquest
s’ha de presentar abans de la 3a prova.
Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.

.....520K

-

Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.

26/02/2020

.....878Z

-

Currículum Vitae.
Certificat Delictes Sexuals.

2020/666

11/03/2020

.....408C

2020/952

01/06/2020

.....532D

-

Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.
Declaració Responsable.
Respecte al Certificat Mèdic, aquest
s’ha de presentar abans de la 3a prova.

2020/1071

17/06/2020

.....078G

-

Declaració Responsable.

2020/1077

17/06/2020

.....389A

-

Certificat Delictes Sexuals.

-

Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.
Respecte al Certificat Mèdic, aquest
s’ha de presentar abans de la 3a prova.
Certificat Delictes Sexuals.
Respecte al Certificat Mèdic, aquest
s’ha de presentar abans de la 3a prova.
Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.
Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.
Respecte al Certificat Mèdic, aquest
s’ha de presentar abans de la 3a prova.
DNI.
Titulació acadèmica.
Permís de Conduir.
Certificat Delictes Sexuals.
Declaració Responsable.
Respecte al Certificat Mèdic, aquest
s’ha de presentar abans de la 3a prova.

2020/1101

19/06/2020

.....660R

2020/1106

19/06/2020

.....642K

2020/1111

22/06/2020

.....596S

2020/1113

22/06/2020

.....206N

2020/1114

22/06/2020

NO

2020/1128

23/06/2020

.....111K

-

Certificat Delictes Sexuals.

Els aspirants exclosos disposen d'un únic termini de deu dies hàbils, comptadors des de
l'endemà de la publicació d’aquest Decret en el tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta, per esmenar els defectes que n'ha motivat l'exclusió.
La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en el
termini dels deu dies hàbils establert no s’hi presenten reclamacions. Si hi haguessin
reclamacions, seran estimades o desestimades en una nova resolució per la qual
s’aprovarà la llista definitiva i que es publicarà a la web i al tauler d’edictes municipals.

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

553f3637974c462d8140906568cbcc24001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=103
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Les al·legacions hauran de ser resoltes en el termini de trenta dies següents a la
finalització del termini per a la presentació, sinó s’entenen desestimades.
Els qui no esmenin els defectes indicats seran considerats definitivament exclosos.
TERCER.- La composició definitiva del tribunal de valoració, és la següent:
President
- Sra. M. Montserrat Montellà i Jordana, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta, titular.
- Sra. Imma Turon Ginesta, auxiliar administratiu, funcionari de carrera, de la
plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, suplent.
1r Vocal
- Sr. Miguel Angel Marín Rubiano, designat per la Direcció general d’Administració
de Seguretat, que actuarà com a vocal titular.
- Sr. Eloi Canaleta Arabia, designat per la Direcció general d’Administració de
Seguretat, que actuarà com a vocal suplent.
2n Vocal
- Sr. Jose Luis Salvador Gracia, designat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, que actuarà com a vocal titular.
- Sr. Joan Susín Sánchez, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
que actuarà com a vocal suplent.
3r Vocal
- Sr. Antoni Delgado Muñoz, funcionari de carrera de la Policia Local de
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
Secretari
- Sr. F. Xavier Maimí Girbal, auxiliar administratiu, personal laboral fix de la plantilla
de personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, que actuarà com a secretari.
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Podrà assistir-hi, a títol personal, un membre dels representants dels treballadors, que
actuarà com a observador, sense veu ni vot.
QUART.- CONVOCAR, en crida única, el dia 3 de setembre de 2020 a les 11.00 h a
l’edifici de l’Escola Dones d’aigua de Sant Iscle de Vallalta, en el C/ Marta Mata, 1, als
aspirants admesos per la realització de la primera prova teòrica consistent a contestar en
un període màxim que estableixi el Tribunal, un qüestionari de preguntes tipus test, amb
diverses respostes alternatives, sobre el temari de l’annex I. El nombre de preguntes
màximes que constarà el tipus test serà de 25.
Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori, i es valorarà de 0 a 10 punts, havent
de treure l’aspirant un mínim de 5 punts per superar-la. Cada resposta errònia descompta
un 33% de la puntuació prevista a cada pregunta. Per contra, les preguntes no
contestades no tindran cap descompte.

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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CINQUÈ.- INFORMAR a tots els aspirants admesos que el mateix dia 3 de setembre de
2020, una vegada publicats els resultats de la primera prova s’anunciarà la data i hora de
la segona prova.
SISÈ.- Publicar aquest Decret en el taulell d’anuncis i en la web municipal.
SETÈ.- Contra aquest Decret d’Alcaldia, els afectats poden interposar recurs de reposició
davant d'aquesta Alcaldia, en el termini d'un mes comptadors des de la seva notificació.
Contra la desestimació d'aquest recurs poden interposar el recurs contenciós
administratiu corresponent.
En el cas que algun aspirant exclòs presenti un escrit d'esmena i no li sigui estimat per la
Presidència de la Corporació, l'escrit serà considerat com a recurs de reposició, a l'efecte
de la possible via contenciosa administrativa”.

L'Alcalde
Eduard Turon i Mainat
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Sant Iscle de Vallalta, a data de la signatura electrònica
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