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Núm. Decret / Data:
2021LLDA003886 15/11/2021

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
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar-ne la validesa a
http://www.viladesalt.cat/validadordocuments.html

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).
Vist el decret d’alcaldia de data 9 de novembre de 2021, en què es determina la
composició del Tribunal Qualificador del procés selectiu esmentat. Atès que per motius
organitzatius no serà possible l’assistència de tots els membres del tribunal i vista la
obligació de garantir un quòrum mínim per a poder realitzar les proves selectives.
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.- MODIFICAR 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, i determinar la composició que
s’indica a continuació:
PRESIDENT TITULAR: Sr. Carles Martín Mangas
PRESIDENTA SUPLENT: Sra. M. Lourdes Palomino Pellicer
VOCALS
Representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya:
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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
Es concedirà un període de 5 dies hàbils per a possibles reclamacions en relació a
les causes d’abstenció o recusació pel que fa a la composició del tribunal.
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
2n.- ASSENYALAR el dia 18 de novembre de 2021, a les 12:00 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.
3r.- CONVOCAR als aspirants per a realitzar les proves els dies i hores que es
relacionen a continuació:
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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
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 »
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