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DECRET 

 

 
Identificació de l’expedient :  

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2017/55 33 GENSVM  

Contingut: LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS OPERARI 

BRIGADA (PALETA) 

 

En data 27 de gener de 2017 es va finalitzar el termini per a la presentació de 
sol·licituds de participació en el procés selectiu per a cobrir, amb caràcter 
d’urgència, temporalment un lloc d’operari de brigada (paleta). 
 
Dins el termini previst, han estat presentades un total de 4 candidatures. 
 
D’acord amb tot l’esmentat, 
RESOLC 
Primer. Aprovar provisionalment la llista d’admesos i exclosos del procediment 
selectiu per a cobrir amb caràcter d’urgència, per cobrir temporalment un lloc 
d’operari de brigada (paleta), amb el següent detall: 
 

R.ent data DNI/Passp 

Titul. 

Ac. 

Carnet 

B 

N. 

Cat CV 

INFORME 

DE VIDA 

LABORAL 

ADMÈS / 

EXCLÒS 

517 24/01/2017 40351244K si si si si si ADMÈS 

554 25/01/2017 46509309C si no no si no EXCLÒS  

436 19/01/2017 77612516M si no no si si EXCLÒS 

453 20/01/2017 38797762M si si no si si ADMÈS 

 
Aquesta llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova 
publicació, si en el termini de 3 dies hàbils no hi ha reclamacions acceptades. 
Segon. Fixar el proper dia 3 de febrer de 2017 a les 10:00 hores per a la 
celebració de la prova específica de coneixements de llengua catalana, de 
nivell elemental de català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que es 
portarà a terme a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Només caldrà que 
s’hi presentin aquells que no hagin acreditat el nivell de català exigit i que 
hagin estat declarats ADMESOS. 



 

Tercer.- Nomenar al següent tribunal de valoració, segons la clàusula cinquena 
de les bases: 
President: 
Titular: Cristina Marín Carcassona, secretària interventora accidental 
Suplent: Ana Teresa Montes Montes, funcionària de la corporació. 
Vocals: 
Titular: Francesc Calderon Màrmol, cap de la brigada municipal. 
Suplent: Jaume Tomàs Claramunt, oficial primera de la brigada municipal. 
Titular: Vicenç Llorens Corral, funcionari de la corporació. 
Suplent: Vicenç Colomé Puig, funcionari de la corporació. 
Secretària: Cristina Romero Pareja, funcionària de la corporació. 
 
Quart.- Donar publicitat de la present resolució a la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

 

Sant Vicenç de Montalt, 30 de gener de 2017 

 

L’Alcalde,      Davant meu, 

       La secretària interventora acctal. 
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