Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

ANUNCI
Procés de selecció per cobrir 4 llocs de treball, en règim laboral temporal com ajudants
dels serveis municipals, amb una jornada parcial de 17.50 hores setmanals, destinats a
joves de 16 a 20 anys, del Pla Local d’Ocupació Jove 2020.

“DECRET 2020/219 de data 15/07/2020

Exp.: 2020/310

Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2020/167, de data 10 de juny de 2020 va resoldre
aprovar les bases reguladores del procés de selecció per cobrir els llocs de treball del Pla
Local d'Ocupació Jove 2020 de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, així com la seva
convocatòria, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de
juny de 2020, finalitzant el termini per participar en el procés de selecció el dia 13 de juliol
de 2020.
Els llocs de treball en el procés de selecció són els següents:
Brigada jove
Es tractaria de proveir, en règim laboral temporal, 4 llocs de treball de dilluns a divendres,
i algun cap de setmana quan es requereixi per l’organització d’esdeveniments municipal
de caire cultural, festiu, esportiu, etc., amb una jornada parcial, de 17.50 h setmanals,
com ajudants de Serveis municipals destinats a joves de 16 a 20 anys per un període
d’un mes i mig, entre juliol i agost de 2020.
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Vist que en la convocatòria del procés de selecció per l’accés als quatre llocs de treball
de brigada jove, s'han presentat els següents aspirants:
REGISTRE
D’ENTRADA
2020/1058
2020/1059
2020/1060
2020/1087
2020/1119
2020/1159
2020/1160
2020/1180
2020/1182
2020/1190
2020/1191
2020/1213
2020/1218
2020/1232
2020/1259

DATA

DNI/NIE/PAS

15-06-2020
15/06/2020
15/06/2020
18/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
01/07/2020
01/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
06/07/2020
07/07/2020

.....735-D
.....511-J
.....120-D
.....598-G
.....394-E
.....007-B
.....948-G
.....868-E
.....717-L
.....532-Y
.....891-E
.....761-B
.....136-A
.....426-M
.....778-P
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2020/1266
2020/1270
2020/1271
2020/1279
2020/1351
2020/1355
2020/1357
2020/1359
2020/1366
2020/1367
2020/1368
2020/1370

08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
09/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

.....471-T
.....076-Z
.....075-J
.....289-L
.....225-X
.....419-K
.....243-Q
.....754-E
.....802-T
.....072-F
.....5648
.....754-E

Vist que en la base 6 ª de les Bases reguladores es disposa:
“Base 6. Admissió dels/de les aspirants i data de les proves
6.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president/a de la
corporació o l'autoritat delegada dictarà una resolució en el termini màxim de cinc dies
hàbils en la qual declararà aprovada la llista d’admissió. Aquesta resolució assenyalarà
on estan exposades al públic les llistes completes certificades dels/de les aspirants
admesos/es i exclosos/es, així com el dia, l'hora i el lloc de començament de les proves i
la composició nominal dels òrgans de selecció. S’assenyalaran les causes d’exclusió
dels/de les aspirants.
6.2. Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web municipal (www.santiscle.cat). Es
concedirà un període de cinc dies hàbils per presentar esmenes i possibles reclamacions.
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels cinc dies hàbils següents a la
finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi
dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
6.3. Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna reclamació,
s'esmenarà la llista de persones admeses i excloses i l'esmena es publicarà als mateixos
mitjans on s’hagués publicat la llista d’admissió.
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6.4. Als efectes d'admissió es tindran en compte les dades que les persones aspirants
hagin fet constar a la sol·licitud”.
Vist que s’ha procedit a comprovar les sol·licituds presentades pels aspirants, resultant
totes correctes.
Vist tot l’exposat,
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Signatura 1 de 1

R E S O L C:

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

083f9b942de741bbb8137342f5d0a829001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=103

Metadades

Núm. Registre sortida: SALID 2020/1061 - Data Registre: 15/07/2020 14:12:41
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

PRIMER.- DECLARAR admesos els següents aspirants a participar en el procés de
selecció per cobrir el lloc de treball de quatre places de brigada jove en el procés de
selecció del Pla Local d'Ocupació Jove 2020:
REGISTRE
D’ENTRADA
2020/1058
2020/1059
2020/1060
2020/1087
2020/1119
2020/1159
2020/1160
2020/1180
2020/1182
2020/1190
2020/1191
2020/1213
2020/1218
2020/1232
2020/1259
2020/1266
2020/1270
2020/1271
2020/1279
2020/1351
2020/1355
2020/1357
2020/1359
2020/1366
2020/1367
2020/1368
2020/1370

DATA

DNI/NIE/PAS

15-06-2020
15/06/2020
15/06/2020
18/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
01/07/2020
01/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
06/07/2020
07/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
09/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

.....735-D
.....511-J
.....120-D
.....598-G
.....394-E
.....007-B
.....948-G
.....868-E
.....717-L
.....532-Y
.....891-E
.....761-B
.....136-A
.....426-M
.....778-P
.....471-T
.....076-Z
.....075-J
.....289-L
.....225-X
.....419-K
.....243-Q
.....754-E
.....802-T
.....072-F
.....5648
.....754-E
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SEGON.- 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.
Vocals
Sra. Imma Turon i Ginesta, funcionaria de la Plantilla del Personal de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta.
Sra. Cristina Fidel i Roig, personal laboral de la Plantilla del Personal de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Sr. Enric Gómez i Ferran, personal laboral temporal de la Plantilla del Personal de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, que actuarà com a secretari.
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TERCER.- CONVOCAR en una única crida, a tots els aspirants admesos, el dia 21 de
juliol de 2020 a les 10.00 hores a l’entrada de l’Escola Dones d’aigua, per realitzar la
primera prova que es detalla en la base 8ª de les Bases Reguladores:
“Base 8. Inici i desenvolupament del procés selectiu
Procediment de selecció
Es realitzaran tres proves de caràcter obligatori: una prova de caràcter teòric, un
exercici de coneixements de català, un exercici de coneixements de castellà.
a) La primera prova, la prova teòrica, constarà de dos exercicis.
Primer exercici, que consisteix a respondre per escrit un qüestionari de 10
preguntes tipus test amb respostes alternatives sobre el contingut del temari
general i/o específic que per a cada grup de titulació s'especifica en annex a
aquestes bases.
Segon exercici, que consisteix a respondre per escrit un qüestionari de 10
preguntes breus sobre el contingut del temari general i/o específic que per a cada
grup de titulació s'especifica en annex a aquestes bases.
Cadascun dels dos exercici es puntuarà de 0 a 5 punts (pregunta correcta: +0.5
punts, en blanc: 0 punts i incorrecta: -0.125 punts).
El temps màxim de realització de la prova serà d’una hora i quaranta-cinc minuts
(1h.45).
La puntuació global d'aquesta prova teòrica serà el resultat de la valoració dels dos
exercicis de què es compon però caldrà obtenir un mínim de 2,50 punts sobre 5 en
cadascun d'aquests exercicis per superar el conjunt de la prova.
La prova teòrica es valorarà sobre un màxim de 10 punts. La persona aspirant que
no obtingui un mínim de 5 punts serà automàticament eliminada del procés
selectiu”.

REGISTRE
D’ENTRADA
2020/1182
2020/1191
2020/1213
2020/1259
2020/1351
2020/1359
2020/1368

DATA

DNI/NIE/PAS

30/06/2020
01/07/2020
03/07/2020
07/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

.....717-L
.....891-E
.....761-B
.....778-P
.....225-X
.....754-E
.....5648
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QUART.- INFORMAR als aspirants que no han acreditat el nivell de català exigit en les
Bases Reguladores, i que es relacionen tot seguit, que hauran de celebrar la prova de
català (segona prova) en data 23 de juliol de 2020 a les 9.30 hores a l’entrada del
Biblio@cces, sempre i quan hagin superat la primera prova.
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CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret d’Alcaldia en el taulell d’anuncis i en la pàgina web
municipal.
SISÈ.- 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”.

Sant Iscle de Vallalta, a data de la signatura electrònica

EDUARD TURON MAINAT

Signatura 1 de 1

15/07/2020 ALCALDE

L’alcalde, Eduard Turon i Mainat
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