Carrer Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61
http://www.svmontalt.cat

DECRET
Identificació de l’expedient :
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH
Expedient: 2018/380 96 GENSVM
Contingut: LLISTAT PROVISIONAL NOMENAMENT TRIBUNAL I FIXACIÓ PROVA
CATALÀ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL
D'UN/A VIGILANT DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT REGULAT DE SANT
VICENÇ DE MONTALT I D'UN/A VIGILANT PER A LA NOVA ZONA
D'ESTACIONAMENT ANNEXA A LA N-II

Dins el termini previst, han estat presentades un total de 4 candidatures.
La base tercera de les bases que han regit el procés selectiu estableix:
1. “Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al
registre general de l'Ajuntament i s'han d'adreçar al president de la corporació. S’ha
d’indicar clarament a quin dels dos llocs es vol optar, essent possible presentar-se per
a tots dos. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a
l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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En data 11 d’abril de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de
participació en el procés selectiu per a cobrir de forma temporal dos llocs de treball de
vigilant de les zones d’estacionament regulat de Sant Vicenç de Montalt, un per a la
zona blava del municipi i un altre per a la nova zona d’estacionament annexa a la N-II.

2. S’obre el termini de presentació sol·licituds durant 15 dies, a partir de l’endemà de
la publicació al web municipal, tauler d’anuncis i seu electrònica.

- Currículum Vitae.
- Fotocòpia del DNI.
- Estar en possessió de la titulació mínima exigida o qualsevol altre de nivell superior i
del carnet de conduir moto A (250 cc), en el cas d’optar al lloc de treball de
vigilància de les zones d’estacionament regulat de zones blaves.
- Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B com a mínim. Es podrà
acreditar amb la presentació de títols, diplomes i certificats equivalents als certificats
de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística vigents.
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3. Les sol·licituds s’han de fer amb el model normalitzat i han d'anar acompanyades de
la següent documentació acreditativa:
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En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les persones
interessades en participar en les presents proves, també podran presentar les seves
instàncies, si bé hauran de realitzar la prova específica de coneixements de llengua
catalana de l'esmentat nivell.
- Acreditar el nivell intermedi de coneixements de llengua castellana per aquells
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de llengua castellana, les
persones interessades en participar en les presents proves, també podran presentar
les seves instàncies, si bé hauran de realitzar la prova específica de coneixements de
llengua castellana.
- Resta de documentació acreditativa dels mèrits sense que es puguin valorar els
mèrits que no estiguin degudament documentats.
Admissió dels/de les aspirants
1. Després del termini de tres dies naturals, comptats des de la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la corporació aprovarà
mitjançant resolució la llista d'admesos/es i exclosos/es d'aquesta convocatòria. La
resolució esmentada es publicarà al tauler oficial d’anuncis i al web municipal.
Els/les aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils per a esmenes o
reclamacions.
2. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de dos dies. Si
després d'aquest termini no s'ha dictat cap resolució les al·legacions s'entendran
desestimades.

D’acord amb tot l’esmentat,

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos i exclosos del
procés selectiu per a cobrir de forma temporal dos llocs de treball de vigilant de les
zones d’estacionament regulat de Sant Vicenç de Montalt, un per a la zona blava del
municipi i un altre per a la nova zona d’estacionament annexa a la N-II.
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Concedir un termini de cinc dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de dos dies. Si després
d'aquest termini no s'ha dictat cap resolució les al·legacions s'entendran
desestimades.
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, es
tornarà a publicar la llista de persones admeses i excloses, al tauler d’edictes de la
Corporació i el web municipal.

Segon.- NOMENAR els membres per a formar part del Tribunal Qualificador en
qualitat de titulars i suplents, amb el següent detall:
El tribunal qualificador tindrà la següent estructura:
President: el Cap de Policia de Sant Vicenç de Montalt, Josep Bellonch Saurí
Suplent: l’agent de la Policia Local, Francisco José Sánchez Lara
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DNI
38868518J
38868003G
38816940R
VIGILANT ZONA APARCAMENT
N-II
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Vocal: el caporal de Mobilitat de Sant Vicenç de Montalt, Joaquim Buch Puig
Suplent: l’agent de la Policia Local, Jordi Batlle Hidalgo
Vocal: la secretària accidental, Cristina Marín Carcassona
Suplent: la cap de la OAC, Ana T. Montes Montes
Vocal: l’interventor accidental, Vicenç Llorens Corral
Suplent: el tresorer accidental, Vicenç Colomé Puig
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Secretària: la funcionària de carrera, Cristina Romero Pareja
Suplent: la funcionària de carrera, Maria Rosa Travesa Miquel
Tercer.- Fixar el proper 20 d’abril de 2018, a les 10h hores a la Sala de Sessions de
l’Ajuntament per a la celebració de la prova de nivell llengua catalana del nivell bàsic
de català B, que només hauran de superar aquells candidats que siguin declarats
admesos i que no l’hagin acreditat documentalment.
El mateix dia es celebrarà la 1a Fase: Concurs de mèrits, en la qual es valoraran els
mèrits degudament acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
establertes en les Bases Generals reguladores dels processos selectius que regeixen
les convocatòries públiques per proveir places incloses a les corresponents ofertes
públiques d’ocupació de Sant Vicenç de Montalt.
La segona fase, Prova de Cultura general i coneixement del municipi, es celebrarà a la
Sala de sessions de l’ajuntament el proper 24 d’abril a les 9.00 hores. En l’acta
d’aquesta fase es publicarà la data de celebració de les entrevistes.
Quart. 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, 13 d'abril de 2018
Davant meu,
La secretària acctal.
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L’Alcalde,
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