Núm. de Decret i Data:
2020DECR000508 30/07/2020

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Núm. d’expedient: X2020000924
Relació de fets:
Atès el Decret d’Alcaldia 2020DECR000478 de 16 de juliol de 2020, publicat en el tauler
d’anuncis de la corporació així com en la web municipal en data 16 de juliol de 2020,
pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una plaça de Treballador/a Social,
Grup A, Subgrup A2, en règim de funcionari de carrera, i constitució d’una borsa de
treball a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

Finalitzat el termini de presentació d’esmenes i reclamacions a la llista provisional
d’admesos i exclosos de 10 dies naturals.

Havent rebut en aquest termini la següent sol·licitud d’esmena que es relaciona a
continuació:

Núm.
Registre
Nom i cognoms
E2020004252 DIANA CLARO ALFARO

Documentació aportada
Document acreditatiu inscripció atur

Fonaments de dret:
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Decret de l’Alcaldia de
27 de maig de 2020, i publicades en el BOPB de 9 de juny de 2020 i en el DOGC de 16
de juny de 2020.

De conformitat amb l’article 78 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 definitivament 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
Treballador/a Social i constitució d’una borsa de treball .

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
DIANA CLARO ALFARO
ALBA CALABUIG MORENO
LAURA CERON MARTÍNEZ
ANTONIO ÁLVAREZ GARCÍA
ARACELI MORENO FUENTES
ANA MARIA DURÁN VÁZQUEZ
ELISA RODRÍGUEZ DÍAZ
MIREIA SABATÉ GONZÀLEZ

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
Núm.
Registre
E2020003658
E2020003836

DNI
…475N
…111A

MOTIUS
D'EXCLUSIÓ *
1, 2, 3, 4 i 5
2, 4 i 5

*1) Manca DNI
2) Manca Declaració jurada requisits apartats c) i d) de les bases

3) Manca acreditar la titulació exigida
4) Manca document acreditatiu del pagament del dret d'examen o el de la inscripció a l'atur

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

Presidenta
Titular: Sra. Mercè Ferrer Vilarrubla
Suplent: Sra. Carolina López Cañadas

-

Vocals:
Titular: Sr. Víctor M. Garcia González
Suplent: Sra. Montserrat Jolis Masjuan
Titular: Sr. Xavier Navarrete Farreras
Suplent: Sra. Maria C. Castillo Moreno

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 admeses 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 C1), per haver aportat la documentació que així ho
acredita, les següents persones aspirants:

ALBA CALABUIG MORENO
LAURA CERON MARTÍNEZ
ANTONIO ÁLVAREZ GARCÍA
ARACELI MORENO FUENTES
ANA MARIA DURÁN VÁZQUEZ
ELISA RODRÍGUEZ DÍAZ
MIREIA SABATÉ GONZÀLEZ

CINQUÈ. Determinar que la prova de coneixement de la llengua catalana, prevista en la
base 8.1.2, per aquelles persones aspirants no esmentades en el punt quart de la
present resolució, i que no l’acreditin en el termini de presentació d’esmenes, es
realitzarà el dia 9 de setembre de 2020, a les 9,00 h del matí, al Casal Jove El Club, al
Carrer d’Enric Teira, S/N de Torrelles de Llobregat.

Caldrà que les persones que es presentin a la realització de la prova portin
complimentada i signada la declaració auto-responsable que consta en el següent
enllaç:

https://www.torrelles.cat/fitxer/19196/Q%C3%BCestionari%20responsable%20COVID
19.pdf

SISÈ. 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 15 de setembre
de 2020, a partir de les 10:00 hores, al Casal Jove El Club, al Carrer d’Enric Teira, S/N
de Torrelles de Llobregat.

Caldrà que les persones que es presentin a la realització de les proves portin
complimentada i signada una declaració auto-responsable que consta en el següent
enllaç:

https://www.torrelles.cat/fitxer/19196/Q%C3%BCestionari%20responsable%20COVID
19.pdf

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

Datat i signat digitalment

