Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta
Ref.: 098-2021
Exp.: 2020/1164

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/403, de data 10 de setembre de 2021 que es transcriu
literalment:
“DECRET 2021/403
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de juny de 2021 va
resoldre aprovar les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per cobrir un
lloc de treball, en concret de pintor/a-operari/ària de la brigada municipal, del Pla
d’Ocupació Local 2021 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones aturades.
Vist que l’anunci d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés de
selecció per cobrir un lloc de treball, en concret de pintor/a-operari/ària de la brigada
municipal, del Pla d’Ocupació Local 2021 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones
aturades, es va publicar:
 En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. CVE202110091755, de 9
de juliol de 2021
 En la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de la Corporació, amb
Registre de Sortida núm. 2021/1163, de data 1 de juliol de 2021.
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 Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
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 6 d’agost
de 2021.
Vist les peticions de participar en la convocatòria pel procés de selecció per cobrir un lloc
de treball, en concret de pintor/a-operari/ària de la brigada municipal, del Pla d’Ocupació
Local 2021 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones aturades, que es relacionen tot
seguit:
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Vist que comprovada la documentació presentada pel aspirant en resulta que ha
presentat la documentació correctament, però no ha presentat certificat d’acreditació del
nivell de català exigit en la convocatòria.
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Vist tot l’exposat,
R E S O L C:
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PRIMER.- APROVAR la llista definitiva de l’aspirant admès a la convocatòria pel procés
de selecció per cobrir un lloc de treball, en concret de pintor/a-operari/ària de la brigada
municipal, del Pla d’Ocupació Local 2021 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones
aturades, quedant de la manera següent:
a.1) Aspirant admès que ha presentat la documentació correctament, però no exempt de
realitzar la prova de català del nivell A2 o Bàsic:
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SEGON.- 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.
Suplent de presidenta: Sra.Noemí Padró Martínez, de la plantilla de personal Laboral
Fix de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Vocal: Sra. Silvia Vela Cabrera, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent de vocal: Sr. Josep Maria Sàenz Rebull, designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Vocal: Sr. Ramon Gómez Masjuan,de la plantilla de personal Laboral Fix de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta.
Suplent de vocal: Sr. Guillem Martin Batlle, de la plantilla de personal Laboral Fix de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Vocal: Sr. Antonio Castillo Muns, de la plantilla de personal Laboral Fix de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta.
Suplent de vocal: Sr. Fernando Giménez Zamorano, de la plantilla de personal Laboral
Fix de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
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Secretaria: Sra. Imma Turon Ginesta, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta.
Suplent de secretaria: Sr. F. Xavier Maimí Girbal, de la plantilla de personal Laboral Fix
de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
TERCER.- ESTABLIR que el procés selectiu s’iniciarà el dia 22 de setembre de 2021,
amb la constitució del Tribunal Qualificador a les 09.00 hores.
QUART.- ESTABLIR que el procés de selecció seguirà amb la prova de coneixements de
la llengua catalana del nivell A2 o Bàsic, el dia 22 de setembre de 2021, a les 09.30
hores al Casal, situat al c/ Escoles, 4.
CINQUÈ.- ESTABLIR que el procés de selecció seguirà el dia 22 de setembre de 2021,
amb la prova de coneixements teòrics, (de caràcter obligatori i eliminatori) a les 11.00
hores al Casal, situat al c/ Escoles, 4.
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SISÈ.- DISPOSAR la publicació de la present resolució en el taulell d’anuncis i en la seu
electrònica de l’Ajuntament d’acord amb allò establert a la base 5 de les bases
reguladores del procés selectiu.
SETÈ.- 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”.

Sant Iscle de Vallalta, en data de la signatura electrònica
L’Alcalde
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Eduard Turon i Mainat
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