Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta
Ref.: 036-2022
Exp.: 2022/331

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia núm. 2022/225 de data 25 de maig de 2022 que es transcriu
literalment:
“DECRET 2022/225

EXP.: 2022/331

Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2022/198, de data 10 de maig es va resoldre aprovar
la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria del procés de selecció
per cobrir un lloc de treball, fins a 31 de desembre de 2022, en concret d’auxiliar
administratiu/va, del Pla d’Ocupació Local 2022 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a
persones aturades.
Vist que s’ha comprovat, que per error, un dels aspirants que es detalla tot seguit estava
exclòs provisionalment pels motius següents:
AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

2022/1531

05/05/2022

...3701M

REG. d'ENTRADA

FALTA
-

Currículum vitae

Vist però, que s’ha comprovat que la documentació requerida estava correctament
presentada.
Vist que aquest Decret d’Alcaldia ha estat publicat a la Web municipal en data 10 de maig
de 2022, acabant el termini dels deu dies hàbils concedits el dia 24 de maig de 2022.
Vist que dins d’aquest termini de deu dies hàbils, han presentat correctament la
documentació requerida els següents aspirants:

EDUARD TURON MAINAT

Firma 1 de 1

25/05/2022 ALCALDE

REG.
d'ENTRADA

AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

2022/1228

11/04/2022

...9288L

-

Instància model
normalitzat: indicar el
procés de selecció i
signar degudament.

2022/1253

12/04/2022

...6151T

-

Instància model
normalitzat: indicar el
procés de selecció i
signar degudament.

2022/1260

13/04/2022

...5252J

- Instància model

2022/1627

12/05/2022

2022/1503

04/05/2022

...6996Z

-

2022/1725

23/05/2022

REGISTRE
ENTRADA

FALTA

normalitzat
degudament
omplerta i signada.
DNI.
Instància model
normalitzat.

2022/1737

2022/1584

DATA
PRESENTACIÓ

24/05/2022

11/05/2022
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2022/1513

05/05/2022

...7563Q -

Instància model
normalitzat.

2022/1656

16/05/2022

2022/1532

06/05/2022

...7106H

-

Instància model
normalitzat.

2022/1599

11/05/2022

2022/1540

06/05/2022

...5372T

-

Instància model
normalitzat.

2022/1727

23/05/2022

Vist que un cop finalitzat el termini d’esmena de deu dies hàbils, resten pendent de
presentar documentació els aspirants, provisionalment exclosos, que es relacionen tot
seguit, quina documentació que falta és la següent:
-

Instància model normalitzat degudament signada. Quina manca de presentació
dona lloc a l’exclusió.

-

DNI. Quina manca de presentació dona lloc a l’exclusió.

AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

2022/1218

10/04/2022

...0861J

-

Instància model normalitzat
degudament signada.

2022/1283

16/04/2022

...4926R

-

Instància model normalitzat
degudament signada.
DNI

REG. d'ENTRADA

FALTA

-

2022/1333

22/04/2022

...8944P

-

Instància model normalitzat
degudament signada.

2022/1429

30/04/2022

...0239B

-

Instància model normalitzat: indicar
el procés de selecció i signar
degudament.

2022/1538

06/05/2022

...1054Z

-

Instància model normalitzat.
DNI.

Vist tot l’exposat,
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R E S O L C:
PRIMER.- DECLARAR definitivament admesos, als aspirants que relacionem tot seguit
dins de la convocatòria pel procés de selecció per cobrir un lloc de treball, fins a 31 de
desembre de 2022, en concepte d’auxiliar administratiu/va, del Pla d’Ocupació Local 2022
de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones aturades, quedant de la manera següent:
a.1) Relació d’aspirants admesos que han presentat la documentació correctament,
exempts de realitzar la prova de català:
REG. d'ENTRADA

AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI
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2022/1192
2022/1197
2022/1199
2022/1228
2022/1253
2022/1260
2022/1327
2022/1340
2022/1434
2022/1513
2022/1532
2022/1539
2022/1540

07/04/2022
07/04/2022
07/04/2022
11/04/2022
12/04/2022
13/04/2022
22/04/2022
25/04/2022
01/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022

…7784G
…0262C
…2561P
…9288L
…6151T
…5252J
…9035G
…2495F
…5362H
…7563Q
…7106H
…6555J
…5372T

a.2) Relació d’aspirants admesos que han presentat la documentació correctament, però
no exempts de realitzar la prova de català del nivell C1 o suficiència:
REG. d'ENTRADA

AJUNTAMENT

2022/1503
2022/1531

DATA
PRESENTACIÓ
04/05/2022
05/05/2022

DNI
…6996Z
…3701M

SEGON.- Declarar definitivament exclosos els aspirants següents, per les causes que es
detallen a continuació:
AJUNTAMENT

DATA
PRESENTACIÓ

DNI

2022/1218

10/04/2022

...0861J

-

Instància model normalitzat
degudament signada.

2022/1283

16/04/2022

...4926R

-

Instància model normalitzat
degudament signada.
DNI

2022/1333

22/04/2022

...8944P

-

Instància model normalitzat
degudament signada.

2022/1429

30/04/2022

...0239B

-

Instància model normalitzat: indicar
el procés de selecció i signar
degudament.

2022/1538

06/05/2022

...1054Z

-

Instància model normalitzat.
DNI.

REG. d'ENTRADA

FALTA

25/05/2022 ALCALDE

-
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TERCER.- ESTABLIR la composició del Tribunal Qualificador, de la següent manera:
Presidenta: Sra. M. Montserrat Montellà Jordana, Secretària-Interventora de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta.
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Suplent de presidenta: Sra. Eva Stahel Antonijoan, de la plantilla de l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta.
Vocal: Sra. Roser Gabernet Gaxas, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent de vocal: Sra. Montserrat Colell Bergé, designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Vocal: Sra. Núria Espel Trias, de la plantilla de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Suplent de vocal: Sra. Míriam Fabregà Sarlat, de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta.
Vocal: Sr. F. Xavier Maimí Girbal, de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Suplent de vocal: Sra. Noemí Padró Martínez, de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta.
Secretaria: Sra. Immaculada Turon Ginesta, de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta.
QUART.- ESTABLIR que el procés selectiu s’iniciarà el dia 27 de maig de 2022, amb la
constitució del Tribunal Qualificador a les 09.00 hores.
CINQUÈ.- CONVOCAR a tots els aspirants admesos, però no exempts de realitzar la prova
de coneixement de la llengua catalana del nivell C1 o Suficiència, el dia 27 de maig de
2022, a les 09.00 hores al Casal, situat c/ Escoles, 4, per a la realització de l’esmentada
prova.
SISÈ.- CONVOCAR als aspirants admesos i exempts de realitzar la prova de català i als
aspirants que hagin superat la prova de coneixements de la llengua catalana, el dia 30 de
maig de 2022, amb la prova de coneixements teòrics, (de caràcter obligatori i eliminatori)
a les 10.00 hores al Pavelló Esportiu, Zona Esportiva, c/ Camí de Canet de Mar, s/n.
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SETÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el tauler d’anuncis i en la web municipal.
VUITÈ.- Contra aquest Decret d’Alcaldia que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs de contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
notificació.”
L'Alcalde
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Eduard Turon i Mainat
Sant Iscle de Vallalta, en data de la signatura electrònica.
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