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DECRET NÚM: 2021/2775

Codi d’expedient: C225. Provisió de llocs de treball
Número d’expedient: C2252020000005

[FirmaDecreto]
Antecedents
Expedient del procés d’estabilitat per l’accés a la condició de personal laboral fix de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, d’un lloc de treball d’Oficial de Via Pública, mitjançant
concurs de mèrits, i torn lliure.
Resolució d’Alcaldia 2442/2021, de 30 de juliol, de relació de persones admeses i
excloses, nomenament del Tribunal i determinació de la data de les proves, i que en la
seva part dispositiva diu:
---/ Primer. Declarar admeses a les següents persones aspirants:

ALERT TURRO XAVIER*
BLANCO MEDEIROS DIEGO MARTIN*
DOLS CLOTA JORDI
RIERA LLOBET ENRIC
*Caldrà que aportin el certificat del nivell de català exigit, en el termini establert a l’acord
cinquè d’aquesta Resolució. En cas contrari hauran de fer la prova de català.
Segon. Declarar provisionalment exclosa a la següent persona aspirant:
CAMPENY FREIXAS RICARDO

No aporta requisits exigits a la base 3.c), ni declaració jurada annex 1

*Caldrà que aporti el certificat del nivell de català exigit, en el termini establert a l’acord
cinquè d’aquesta Resolució. En cas contrari haurà de fer la prova de català.
Tercer. Nomenar a les següents persones membres del Tribunal Qualificador que ha de jutjar i
decidir el present procés selectiu:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

President/a:

Titular
Suplent

Joan Duarte García
Lurdes Codina Pujol

Vocals EAPC: Titular
Suplent

Yolanda Saez Page
Alfons Tur García

Vocals

Titular
Suplent

José Vergel Gómez
Joaquim Raja Riera

Titular
Suplent

Carles García Paterna
Carla Reina Riera

Titular
Suplent

Àngel del Rey Morris
Salvador Serra Tarrés

Secretari:

Quart. Fixar com a data de constitució del Tribunal Qualificador el proper dimecres
08.09.2021, a les 08.45 hores, a l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
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Cinquè. Atorgar un termini de 10 dies naturals per a l’esmena de defectes o per a la
presentació de possibles reclamacions, a comptar de l’endemà de la publicació a l’E -Tauler,
d’acord amb allò establert a la base 6a.
Sisè. Notificar aquesta Resolució a les persones membres del Tribunal.
Setè. Fer pública la present Resolució al web municipal i E-Tauler./---

En data 09.08.2021, i RE E2021015873, el Sr. Xavier Calvet Geli ha entrat escrit i on
exposa el següent:
---/ Exposo: El dia 14 de juliol, vaig enviar una instància (ID Registre: E2021014107) per aquest
mateix canal (web Ajuntament) amb la documentació que se sol·licitava per l'oferta de treball
d'Oficial de Via Pública. En la publicació de la resolució d'aquesta oferta de treball el meu nom
no hi consta ni com a inclòs ni com exclòs del procés.
Sol·licito: Formar part del procés de selecció per l'oferta de treball d'oficial de via pública i que
la meva candidatura estigui inclosa. Adjunto el resguard d'haver enviat la sol·licitud amb la
documentació, ja que estava dins del període establert. Quedo a l'espera de la resolució o
resposta, per aportar si faltés alguna altra documentació./---

Essent necessari solucionar la problemàtica detectada, des del departament de
Recursos s’ha comprovat la documentació presentada pel Sr. Calvet Geli en data
14.07.2021, i que per error tècnic no va ser relacionat amb l’expedient de referència.
Aleshores cal esmenar la Resolució 2442/2021, de 30 de juliol, de relació de persones
admeses i excloses, nomenament del Tribunal i determinació de la data de les proves,
en el seu punt segon de la part dispositiva, de manera que ha de dir:
Segon. Declarar provisionalment excloses a les següents persones aspirants:
CAMPENY FREIXAS RICARDO
CALVET GELI, XAVIER*

No aporta requisits exigits a la base 3.c), ni declaració jurada annex 1
No aporta declaració jurada annex 1

*Caldrà que aportin el certificat del nivell de català exigit, en el termini establert a l’acord
cinquè d’aquesta Resolució. En cas contrari hauran de fer la prova de català.

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

RESOLC:
Primer. Esmenar la Resolució 2442/2021, de 30 de juliol, de relació de persones
admeses i excloses, nomenament del Tribunal i determinació de la data de les proves,
en el seu punt segon de la part dispositiva, de manera que ha de dir:
Segon. Declarar provisionalment exclosa a la següent persona aspirant:
CAMPENY FREIXAS RICARDO
CALVET GELI, XAVIER*

No aporta requisits exigits a la base 3.c), ni declaració jurada annex 1
No aporta declaració jurada annex 1

*Caldrà que aportin el certificat del nivell de català exigit, en el termini establert a
l’acord cinquè d’aquesta Resolució. En cas contrari hauran de fer la prova de
català.
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Segon. Atorgar un termini de 5 dies hàbils, a comptar de la posada en disposició de la
notificació d’aquesta Resolució al Sr. Xavier Calvet Geli, per tal que esmeni la
documentació que manca. En cas de no presentar cap documentació se l’entendrà
exclòs del procés.
Tercer. Notificar aquesta Resolució al Sr. Xavier Calvet Geli.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Salvador Serra Tarrés
Secretari accidental

