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DECRET

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA PROM.ECONOMICA I OCUPACIÓ
Expedient:  2017/288 47 SDIPU 
Contingut: LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS BRIGADA JOVE 
2017.

En data 30 de maig de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds 
de participació en el procés de selección per cobrir els llocs de treball dels 
plans d’ocupació 2017-2018 de Sant Vicenç de Montalt, d’acord amb la 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, així com per a la selección 
de 5 treballadors/res, en el marc del “Programa Brigada Jove” de foment de 
l’ocupació finançat íntegrament per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Dins el termini previst, han estat presentades un total de 17 candidatures. 

Les bases que regeixen aquest procés de selección estableixen:

“Per participar en la convocatòria caldrà presentar instància a l' OFICINA 

D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ de l’Ajuntament o bé presentar-la en qualsevol de 

les formes admeses en dret, d’acord amb la Llei 39/2015 del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, a partir del dia següent 

de la publicació al web municipal i taulell d’anuncis de l' esmentada 

convocatòria durant un termini de 10 dies naturals.

A les sol·licituds s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:

 Currículum vitae detallat on constin tots els mèrits que es valoren, 
tant d'estudis, com d'experiència professional amb especificació 
expressa de les tasques desenvolupades .
 Fotocòpia del DNI.
 Documentació acreditativa de la titulació acadèmica. 
 Full d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya SOC.
 Certificació del nivell de coneixements de la Llengua Catalana.
 Resta de documentació acreditativa dels mèrits sense que es 
puguin valorar els mèrits que no estiguin degudament acreditats.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació 90003225e82b4445bf7022164e9566c3001

Url de validació http://validador.svmontalt.cat:8081/ovac/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2017/537 - Data Resolució: 12/06/2017

http://validador.svmontalt.cat:8081/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=90003225e82b4445bf7022164e9566c3001


L'imprès de sol·licitud, es podrà sol·licitar a l' OFICINA D'ATENCIÓ AL 

CIUTADÀ de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt o obtenir a través de la 

pàgina web municipal www.svmontalt.cat

 ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES I DATA DE LES ENTREVISTES.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es farà pública, en 

el termini de 10 dies màxim, la llista d'aspirants admesos i exclosos, al 

tauler d'anuncis i a la pàgina web d'aquest Ajuntament, així com el lloc, la data 

i hora d’entrevistes dels aspirants. L'aspirant s'haurà d'identificar amb el seu 

NIF i número i data del registre d'entrada de la sol·licitud.

La publicació de l' esmentada resolució ha de concedir un termini de deu dies 

per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades han 

de ser resoltes en el termini màxim dels trenta dies següents a la 

finalització del termini per a la presentació, transcorregut el qual, sense que 

s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades.

Les reclamacions seran acceptades o refutades en la resolució en la qual 

s'aprovi la llista definitiva que es farà pública de la mateixa manera.

En cas que no hi hagi cap aspirant que compleixi amb el perfil que es sol·licita, 

la convocatòria es podrà deixar deserta.

 ÒRGAN DE SELECCIÓ:

L’òrgan de selecció està format per:

- President/a, un funcionari de carrera de la Corporació .

- Vocal 1, un funcionari de carrera de la Corporació.



- Vocal 2, un funcionari de carrera de la Corporació.

Secretària: Un funcionari de carrera de la Corporació.

La designació de l’òrgan de selecció inclourà la dels respectius suplents.

Podrà assistir, a títol personal, un membre del Comitè d’Empresa, que actuarà 
com a observador sense veu ni vot.

El Tribunal no podrà constituir- se ni actuar, sense l‘assistència de més de la 

meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents i les decisions 

s'adoptaran per majoria de vots. En el cas d'empat, el president podrà exercir 

el seu vot de qualitat.

D’acord amb tot l’esmentat,

RESOLC

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos i 
exclosos del procediment selectiu:

DNI/NIE
NÚM 
REGISTRE DATA REG

E
D
A
T TITULACIÓ

SOC 
ATUR

ACRED
IT 
CATAL
À

ADMÈS/E
XCLÒS  

53830574V 3679 25/05/2017 17 NO APORTA SÍ NO EXCLÒS No aporta DNI ni títol exigit

39946435N 3667 25/05/2017 20 SÍ SÍ NO ADMÈS  

39959686S 3670 25/05/2017 20 NO APORTA
NO 
APORTA NO EXCLÒS No aporta títol exigit ni comprovant d'estar inscrit al SOC

39946104A 3658 24/05/2017 22 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

39419644J 3639 24/05/2017 20 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

39968118Y 3651 24/05/2017 19 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

38875253D 3615 23/05/2017 23 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

77633376G 3614 23/05/2017 16 SÍ
NO 
APORTA NO EXCLÒS  No aporta SOC (atur)

39946323S 3656 24/05/2017 18 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

39424241X 3632 24/05/2017 19 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

38883575M 3370 16/05/2017 17 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

39416349F 3419 16/05/2017 21 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

39972695Y 3430 17/05/2017 23 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

Y2942041X 3507 19/05/2017 20 SÍ SÍ NO ADMÈS  

39424242B 3516 19/05/2017 19 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

38883838S 3519 19/05/2017 20 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  

39959655F 3465 17/05/2017 17 SÍ SÍ SÍ ADMÈS  



Es dóna un termini de 10 dies, perquè els aspirant exclosos presentin les  
subsanacions oportunes, en cas contrari s’entendrà que desisteixen de la seva 
sol·licitud.

Aquesta llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova 
publicació, si en el termini de 10 dies no hi ha reclamacions acceptades. 

Segon.- NOMENAR els membres per a formar part del Tribunal Qualificador en 
qualitat de titulars i suplents, amb el següent detall:

 President: funcionari de carrera de la Corporació..

Titular: Cristina Marín Carcassona, secretària accidental de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt.

Suplent: Vicenç Colomé i Puig, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt.

 Vocal 1, funcionari de carrera de la Corporació.

Titular: Vicenç Llorens i Corral, interventor accidental de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt.

Suplent: Ana Montes Montes, funcionària de carrera de la Corporació.

 Vocal 2, un funcionari de carrera de la Corporació..

Titular: Maria Rosa Travesa Miquel, funcionària de carrera de la Corporació.

Suplent: Glòria Durant Vives, funcionària de carrera de la Corporació.

 Secretari/a: 

Titular: Cristina Romero Pareja, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt.

Tercer.- Fixar el proper divendres 30 DE JUNY DE 2017, A LES 10:00 hores a 
la Sala de Sessions de l’Ajuntament per a la celebració de la prova de nivell A2 
de català que  només hauran de superar aquells candidats que siguin 
declarats admesos i que no l’hagin acreditat documentalment. 



La segona fase d’aquest procés de selecció, que serà la prova pràctica  de 
coneixement del municipi, es publicarà oportunament a la pàgina web 
municipal.

La tercera fase del procés de selección, concretament la data de les entrevistes 
s’assignarà a les persones que hagin superat la prova pràctica, es publicaran 
les dates assignades oportunament a la página web municipal.

Cinquè. Donar publicitat de la present resolució a la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat i al tauler d’edictes de la Corporació.

Sant Vicenç de Montalt, 12 de juny de 2017

L’Alcalde, Davant meu,
La secretària acctal.
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