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DECRET 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/55 33 GENSVM  
Contingut: LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS OPERARI BRIGADA 
(PALETA) 
 
En data 30 de gener de 2016 es va aprovar provisionalment la llista d’admesos 
i exclosos del procediment selectiu per a cobrir amb caràcter d’urgència, un lloc 
de treball d’operari de brigada (paleta). 
 
Dos dels aspirants no van aportar el Carnet B, requisit indispensable per optar 
al lloc de treball. 
 
Les bases reguladores del procés de selecció detalla: “En cas de no aportar la 
documentació requerida, el Tribunal atorgarà a l'aspirant un termini de 3 dies 
d'esmena de defectes per a què la pugi aportar, transcorregut el qual sense 
haver-la aportat o havent-la aportat parcialment l'aspirant quedarà exclòs del 
procés selectiu.” El termini d’esmena ha finalitzat en data 2 de febrer de 2017. 
En data 31 de gener de 2017 i registre d’entrada 681, l’aspirant amb DNI 
77612516M ha aportat el Carnet B. 

Per tant, 
 
RESOLC 
 
Primer.  Acceptar la sol·licitud d’esmena realitzada per l’aspirant amb DNI 
77612516M atès que ha presentat la documentació que li mancava. 
 
Segon. Aprovar llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a 
cobrir amb caràcter d’urgència, un lloc de treball d’operari de brigada (paleta): 
 
 

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 si no si si ADMÈS 

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



 

 
 
Tercer. Fer pública la present resolució a la pàgina web municipal i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, recordant als aspirants admesos que no disposin 
del nivell de català requerit que la prova es realitzarà divendres dia 3 de febrer 
de 2017 a les 10:00 tal i com es va detallat al decret d’alcaldia d’aprovació de la 
llista provisional d’admesos i exclosos publicada en data 30 de gener de 2017. 
 
Sant Vicenç de Montalt, 3 de febrer de 2017. 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       La secretària interventora acctal. 




