Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta
Ref.: 118-2021
Exp.: 2020/657

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/505, de data 26 de novembre de 2021 que es transcriu
literalment:
“Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2021/474 de data 3 de novembre de 2021 es va resoldre
el següent:
“PRIMER.- DECLARAR definitivament admesos, als aspirants que relacionem tot
seguit dins de la convocatòria per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per
concurs-oposició lliure, d’una plaça d’educador/a social, de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, quedant de la manera següent:
a.1) Relació d’aspirants admesos que han presentat la documentació correctament,
exempts de realitzar la prova de català.
[...]

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 de suficiència:
[...]

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

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.
Suplent: Sra. M. Teresa Gisbert Coll, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta.
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Vocal: Sr. Sergi Santaló i Pastó, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Sr. David Serra Roura, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Vocal: Sra. Francesca Ferrari Rebull, designat pel Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya.
Suplent: Sr. Xavi Campos Marques, designada pel Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya.
Vocal: Sra. Conxa Zapata Penalva, educadora social de l’Ajuntament de Canet de
Mar.
Suplent: Sra. Núria Gibert Llobet, coordinadora dels serveis socials de l’Ajuntament de
Canet de Mar.
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Secretària: Sra. Immaculada Turon Ginesta, personal funcionari de la plantilla de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Suplent: Sr. F. Xavier Maimí Girbal, personal laboral de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
QUART.- ESTABLIR que el procés selectiu s’iniciarà el dia 26 de novembre de 2021,
amb la constitució del Tribunal Qualificador a les 09.00 hores.
CINQUÈ.- ESTABLIR que el procés de selecció seguirà amb la prova de coneixement
de la llengua catalana del nivell C1 o Suficiència, el mateix dia 26 de novembre de
2021, a les 9.30 hores al Casal, situat c/ Escoles, 4.
SISÈ.- ESTABLIR que el procés de selecció seguirà el dia 1 de desembre de 2021,
amb la segona prova de coneixements teòrics, a les 9.00 hores al Pavelló Esportiu,
Zona Esportiva, c/ Camí de Canet de Mar, s/n.
SETÈ.- SEGUIRÀ el procés de selecció el mateix dia 1 de desembre de 2021, amb la
realització de la tercera prova de supòsit pràctic, a les 11.30 hores al Pavelló Esportiu,
Zona Esportiva, c/ Camí de Canet de Mar, s/n.
VUITÈ.- 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 6.1 de les bases
reguladores del procés selectiu.”
Vist que els vocals nomenats pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
ens han comunicat que no podran assistir al procés de selecció.
Vist que s’ha demanat al Consell Comarcal del Maresme que designés un vocal titular i
suplent per formar part d’aquest tribunal.
Vist que el Consell Comarcal del Maresme ens ha comunicat la designació de dues
persones per formar part del Tribunal Qualificador del procés de selecció d’una plaça
d’educador/a social.
Vist tot l’exposat,
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PRIMER.- ESTABLIR la composició del Tribunal Qualificador del procés de selecció
d’una plaça d’educador/a social, de la següent manera:
Presidenta: Sra. M. Montserrat Montellà Jordana, Secretària-Interventora de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta.
Suplent: Sra. M. Teresa Gisbert Coll, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta.
Vocal: Sr. Sergi Santaló i Pastó, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Sr. David Serra Roura, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Vocal: Sra. Assumpta Cabrera Pla, designada pel Consell Comarcal del Maresme.
Suplent: Sra. Eva Delgado Bernad, designada pel Consell Comarcal del Maresme.
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Vocal: Sra. Conxa Zapata Penalva, educadora social designada per l’Ajuntament de
Canet de Mar.
Suplent: Sra. Núria Gibert Llobet, coordinadora dels serveis socials designada per
l’Ajuntament de Canet de Mar.
Secretària: Sra. Immaculada Turon Ginesta, personal funcionari de la plantilla de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Suplent: Sr. F. Xavier Maimí Girbal, personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta.

SEGON.- DISPOSAR la publicació de la present resolució en el tauler d’anuncis i en la
seu electrònica de l’Ajuntament d’acord amb allò establert a la base 6.1 de les bases
reguladores del procés selectiu.”

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