Núm. de Decret i Data:
2021DECR000123 23/02/2021

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Núm. d’expedient: X2020002607
Relació de fets:
De conformitat amb les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs
oposició lliure, per a la provisió d’una plaça d’Operari/a Polivalent, Grup AP ( antic grup
E), en règim de laboral fix, i constitució d’una borsa de treball a l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat.
Expirat el termini de presentació de sol·licituds per participar en l’esmentat procés de
selecció.
Fonaments de dret:
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per acord de Junta de
Govern Local de 18 de desembre de 2020, i publicades en el BOPB de 18 de gener de
2021 i en el DOGC de 25 de gener de 2021.
De conformitat amb l’article 88 i següents del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l’article 21.1.g), de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,

Resolc,
PRIMER. Aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos per participar
en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de
d’operari/a polivalent i constitució d’una borsa de treball.
Tal i com estableix la base sisena, es concedeix un termini de 10 dies naturals per a
presentació d’esmenes i possibles reclamacions, que

començarà l’endemà de la

publicació d’aquesta resolució a la web municipal.
En cas de no presentar-se esmenes i/o reclamacions, en l’esmentat termini, la
precedent llista esdevindrà automàticament definitiva.
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
FRANCISCO MANUEL ALFONSO MARTIN
GINÉS CAPARRÓS PARAMO
JAUME NOEL JUNCOSA
JAVIER CRESPO GROSET
JORDI CAÑELLAS CASAS
SERGI ROMA CAPDEVILA
SUSANA GARCIA MARTIN
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
DNI
…650T
…778Y
…419L
…764H
…010X
…207T
…372Y
…085Z
…790P
…268Z

Motius d'exclusió *
1
2
2i4
1
3
1,3
4
2,4
2
4

*Detall motius d’exclusió:
1
2
3
4

Manca Declaració jurada signada requisits apartats c), d) i e) de les bases
Manca acreditar la titulació exigida
Manca acreditar el permís de conduir de la classe B
Manca document acreditatiu del pagament del dret d'examen o el DARDO actualitzat

SEGON. Designar als membres del Tribunal del procés selectiu que estarà constituït de
la següent manera:
-

President
Titular: Sr. Oleguer Gelpí Sabado
Suplent: Sr. Guifré Sogas Bach

-

Vocals:
Titular: Sr. Marc Font Ferrés
Suplent: Sr. Jose Antonio Vidal Peñas
Titular: Sr. Xavier Navarrete Farreras
Suplent: Sra. Laia Comellas Oró

Actuarà com a Secretària del Tribunal, amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Assumpta Roig Martí
Suplent: Sra. Gemma Ollé Julià

TERCER. Fer constar que totes les persones aspirants estan exemptes de la prova de
coneixements de la llengua castellana, prevista en la base 8.1.1.

QUART. Fer constar que estan exemptes de la realització de la prova de coneixement
de la llengua catalana (Nivell A2), per haver aportat la documentació que així ho
acredita, les següents persones aspirants:

CARLOS MARTINEZ MORALES
DANIEL CABALLERO CORDERO
ENRIQUE ALARCON LOZADA
FRANCISCO MANUEL ALFONSO MARTIN

GINÉS CAPARRÓS PARAMO
JAVIER COSTEJÀ MONTES
JOSE ANTONIO GUERRERO MARTIN
SERGI ROMA CAPDEVILA
SUSANA GARCIA MARTIN
XAVIER PRADES GIMENO

Transcorregut el termini per a presentació d’esmenes i reclamacions es fixarà la data
de la prova de coneixement de la llengua catalana (Nivell A2), prevista en la base
8.1.2., per les persones aspirants que no l’hagin acreditat.

CINQUÈ. Determinar que la realització de l’exercici teòric i de l’exercici teòric-pràctic,
previstos en les bases 8.1.3 i 8.1.4 de la convocatòria, s’iniciaran el dia 18 de març de
2021, a partir de les 10:00 hores, al Casal Jove El Club, al Carrer d’Enric Teira, S/N de
Torrelles de Llobregat.

SISÈ. Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d'aquesta corporació i a la web
municipal.

Datat i signat digitalment

