ÒRGAN

REFERÈNCIA

DECRET NORMAL

ADMINISTRACIÓ

DECR2021004041

Codi Segur de Verificació: c532aada-4ab4-42a1-8b97-22a4ccb26750
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171557_2021_1591199
Data d'impressió: 09/11/2021 12:43:07
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES

Ìc532aada-4ab4-42a1-8b97-22a4ccb2ÇcRJÎ

DOCUMENT

1.- JORDI VIÑAS XIFRA (L'ALCALDE), 09/11/2021 12:03:59
2.- M. LOURDES PALOMINO PELLICER (LA SECRETÀRIA), 09/11/2021 12:27:32
3.- Ajuntament de Salt. 2021LLDA003814 09/11/2021

Núm. Decret / Data:
2021LLDA003814 09/11/2021

Recursos Humans
EXP: 2021D052000010
DECRET D'ALCALDIA

«Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2021, es
convocà el procediment per a la provisió, com a personal laboral interí, d’una plaça de
Tècnic/a Mig d’empresa, ocupació i economia social, grup de classificació A2, i la
creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals d’aquesta categoria, ja
sigui per substitució transitòria dels titulars, execució de programes de caràcter
temporal o de programes subvencionats, excés o acumulació de tasques per un
període màxim de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos, per cobrir reduccions de
jornades de personal funcionari o laboral o la contractació per obra i servei determinat
vinculat a subvencions, mitjançant un nomenament en interinitat o una contractació
laboral temporal, en funció de la necessitat a cobrir.

AJUNTAMENT DE SALT
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Vistes les sol·licituds presentades per a prendre part a l'esmentat concurs oposició
lliure per a la provisió, com a personal laboral interí, d’una plaça de Tècnic/a mig
d’empresa, ocupació i economia social i la creació d’una borsa de treball, un cop
finalitzat el període de presentació d'instàncies (4 de novembre de 2021).
Aquesta Alcaldia-presidència en ús de les seves atribucions que li confereix l'art. 53
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en data d'avui,»
DISPOSA:
«1r.- APROVAR provisionalment la llista d’admesos i exclosos corresponent al procés
selectiu per a la provisió, com a personal laboral interí, d’una plaça de Tècnic/a mig
d’empresa, ocupació i economia social i la creació d’una borsa de treball, grup de
classificació A2, de l’Ajuntament de Salt.
ASPIRANTS ADMESOS
Cognoms i Nom
Alonso Berdun, Maria Isabel
Arroniz Rius, Andrea
Badia Anglas, Assumpta
Bazan Lopez, Susana Maria
Cervantes Dengra, Eric
Chillaron Rubio, Angel

DNI / NIE
***5767**
***5473**
***5025**
***3743**
***6792**
***7640**
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Compte Serrano, Helena
Freixanet Vilert, Joan
Pallares Margalef, Marc
Pelaez Perez, Sergio
Tarres Mollera, Miquel
Todó Riera, Santiago
Utges Dominguez, Joan
Vargas Silva, Teresa
Vicens Maruny, Joel
Vidiella Lluch, Victor
Villen Rubio, Sandra

***3565**
***2035**
***2880**
***6568**
***6001**
***4071**
***1464**
***3408**
***7444**
***3539**
***3083**

ASPIRANTS EXCLOSOS
Cognoms i Nom
Gomez Carlos, Christian (1)
Graells Aguilera, Elisabet (2)

DNI / NIE
***4921**
***7654**

Motius d’exclusió:
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(1) La titulació aportada no pertany a la branca de ciències socials.
(2) No haver aportat la documentació exigida per a participar a la convocatòria (el
títol de grau, diplomatura o llicenciatura de la branca de ciències socials).
Es concedirà un període de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones
admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació
s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses, i l’esmena serà exposada al
tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Salt i a la pàgina web
http://www.viladesalt.cat.
2n.- DETERMINAR la composició del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la
provisió, com a personal laboral interí, d’una plaça de tècnic/a d’empresa, ocupació i
economia social i la constitució d’una borsa de treball :
PRESIDENTA TITULAR: Sra. Raquel Fauria Soler
PRESIDENTA SUPLENT: Sra. Cristina Sabrià Pacreu
VOCALS
Representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya:
Titular: Sra. Elisabet Montserrat Fornell Dalmau
Suplent: Sra. Rosa Hernández Garriga
Representants d’una altra Corporació:
Titular: Sra. Helga Nuell Turon
Suplent: Sr. Josep Cortijo Guitart
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Les funcions de secretari/a del Tribunal Qualificador recauran en el tècnic/a de
recursos humans o personal adscrit al departament de Recursos Humans, d’acord a
l’establert a l’article 16 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
El Secretari/a no té la condició de membre del Tribunal Qualificador, fet que implica la
seva assistència a les sessions amb veu però sense vot, d’acord al previst a l’article
19.4 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SECRETÀRIA TITULAR: Sra. Ana Belén Baena Díaz
SECRETÀRIA SUPLENT: Sra. Helena Meléndez Illa
Assessors:
Prova de català: Consorci per a la Normalització Lingüística, Oficina de Català de Salt.
3r.- ASSENYALAR el dia 18 de novembre de 2021, a les 10:00 hores per a la constitució
del Tribunal Qualificador a la sala de reunions del departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Salt, plaça Lluís Companys, 1, 1r pis de Salt.
4t.- CONVOCAR als aspirants per a realitzar les proves els dies i hores que es
relacionen a continuació:
Primer exercici: PROVA DE CONEIXEMENTS TEÒRICS
Dia: 25 de novembre de 2021
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt, plaça Lluís Companys, 1 de Salt
Hora: 10:00 hores
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Segon exercici: PROVA PRÀCTICA
Dia: 25 de novembre de 2021
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt, plaça Lluís Companys, 1 de Salt
Hora: 12:30 hores
MESURES PREVENTIVES A CAUSA DEL COVID-19 PER A PODER REALITZAR
LES PROVES
(1) Serà obligatori l’ús de mascareta durant tot el temps de realització de la prova,
així com durant tot el temps de permanència al recinte on es realitzen les
proves. Aquesta haurà de cobrir el nas i la boca i en cas de treure’s o abaixarse la mascareta serà motiu d’expulsió de l’aula.
(2) No es podrà portar aigua, per evitar que els aspirants s’abaixin la mascareta.
(3) No es podrà portar rellotge de polsera.
(4) D’acord amb les indicacions de Sanitat, es mesurarà la temperatura dels
aspirants abans d’accedir al recinte, atès que la febre és un símptoma de la
Covid.
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(5) Serà obligatori rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que es trobarà a
disposició de tots els aspirants a l’entrada de l’aula.
(6) Caldrà que tots els aspirants portin i facin ús del seu propi material per a poder
realitzar la prova (bolígraf, etc).
(7) Les aules seran ventilades abans i durant la prova, així com desinfectades.
(8) Una vegada finalitzada la prova s’haurà d’abandonar el recinte immediatament.

(9) Caldrà omplir una declaració responsable, que serà entregada a tots els
aspirants, on es faci constar que en els últims 20 dies no ha presentat
símptomes compatibles amb la Covid-19.
5è.- INFORMAR dels aspirants que hauran de realitzar la prova de llengua catalana, el
dia, hora i lloc que s’indicarà amb els resultats de la prova pràctica, per no haver
acreditat disposar del nivell exigit a la convocatòria:
Cognoms i Nom
Alonso Berdun, Maria Isabel

DNI / NIE
***5767**
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La resta d’aspirants admesos estan exempts de la realització de la prova de llengua
catalana, atès que han acreditat documentalment estar en possessió del Certificat de
nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.»
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