
 
 

 
 

A N U N C I 
 
 
Per Decret de la Presidència 322/2017, de 19 de maig de 2017, es va acordar el següent: 
 
“ Atès el que disposa la Base Cinquena en relació a la llista d’aspirants admesos i exclosos de la Convocatòria 
per la contractació en règim laboral i temporal (contracte en interinitat fins a la provisió definitiva de plaça) 
d’un/a. Agent Cívic.   
 
Atès que en data 5 d’abril de 2017, es va publicar en el BOP de Barcelona, en el DOGC, en el taulell d’anuncis, 
en la pàgina web i la de transparència de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix la convocatòria i les 
bases reguladores del procés selectiu per la contractació en règim laboral i temporal (contracte en interinitat 
fins a la provisió definitiva de plaça) d’un/a. Agent Cívic.   
 
Atès que en data 18 d’abril de 2017 ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds en relació a la convocatòria 
per la contractació en règim laboral i temporal (contracte en interinitat fins a la provisió definitiva de plaça) 
d’un/a. Agent Cívic.   
 
Atès que per decret de la presidència 286/2017 de 4 de maig de 2017  s’ha aprovat i publicat la llista 
provisional d’admesos i exclosos i, la convocatòria per la prova de llengua catalana. 
 
Atès que en data 18 de maig de 2017 ha finalitzat el termini de 10 dies hàbils per que els aspirants efectuïn 
esmenes. 
 
Atès que dins del termini establert l’aspirant que es relaciona ha presentat les següents esmenes: 
  

Data sol·licitud 
participació en la 

convocatòria 

Nº de 
registre 

DNI 
 aspirant 

Data 
esmena 

Esmenes 

25/04/2017 1654 **.***.116N 
08/05/2017  

i  
17/05/2017 

1. Fotocòpia compulsada de la següent 
documentació: 
 

- DNI 
- Carnet de Conduir 

 
2.  Fotocòpia amb nº de registre electrònic de 

validesa: 
 

- Títol acadèmic (***) 
- Títol acreditatiu del Nivell de Català 

(***) 
 
***Al ser una expedició electrònica si l’aspirant 
és proposat per la seva contractació haurà de 
sol·licitar certificat de validesa del títol al 
centre emissor. 
 

3. Pagament de la taxa pels drets d’examen. 
 

 



 
 

 
 

D’acord amb la competència que m’atorga l’article 21.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases 
del règim local en relació a l’article 53 i 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 
RESOLC:  
 
 
Primer.- ESTIMAR les esmenes presentades per l’aspirant que es relaciona i, tanmateix, incorporar-la en la 
llista d’admesos del procés de selecció de la convocatòria per la contractació en règim laboral i temporal 
(contracte en interinitat fins a la provisió definitiva de plaça) d’un/a. Agent Cívic.   
 

Data sol·licitud 
participació en la 

convocatòria 

Nº de 
registre 

DNI 
 aspirant 

Data 
esmena 

Esmenes 

25/04/2017 1654 **.***.116N 
08/05/2017  

i  
17/05/2017 

4. Fotocòpia compulsada de la següent 
documentació: 
 

- DNI 
- Carnet de Conduir 

 
5.  Fotocòpia amb nº de registre electrònic de 

validesa: 
 

- Títol acadèmic (***) 
- Títol acreditatiu del Nivell de Català 

(***) 
 
***Al ser una expedició electrònica si l’aspirant 
és proposat per la seva contractació haurà de 
sol·licitar certificat de validesa del títol al 
centre emissor. 
 

6. Pagament de la taxa pels drets d’examen. 
 

 
 
Segon.- NOTIFICAR  a l’aspirant  amb DNI **.***.116N que ha estat admesa en el procés de selecció de la 
convocatòria per la contractació en règim laboral i temporal (contracte en interinitat fins a la provisió definitiva 
de plaça) d’un/a. Agent Cívic.   
 
 
Tercer.- NOTIFICAR a l’aspirant amb DNI **.***.116N que es traslladarà l’esmena presentada al tribunal 
seleccionador. 
 
 
Quart.-.- APROVAR la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció de la 
convocatòria per la contractació en règim laboral i temporal (contracte en interinitat fins a la provisió definitiva 
de plaça) d’un/a. Agent Cívic i que tot seguit es relacionen:  
 

 



 
 

 
 

ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA 
D’AGENT CÍVIC 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI 

13/04/2017 1517 **.***.243X 

21/04/2017 1601 **.***.772G 

25/04/2017 1645 **.***.268V 

25/04/2017 1654 **.***.116N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinquè.-  Convocar pel proper 24 de maig de 2017 a les 10:00 hores del matí als aspirants que no han 
acreditat el nivell de Català exigit en la convocatòria ( certificat de suficiència –nivell C1- )  i que s’han de 
presentar a la prova de nivell: 
 

ASPIRANTS CONVOCATS A LA PROVA DE LLENGUA CATALANA 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI OBSERVACIONS 

25/04/2017 1645 **.***.268V 
No s’ha acreditat el nivell de 

Català exigit 

 
 
 
Sisè.-  Recordar la data i el lloc fixat en que l’aspirant haurà de desenvolupar l’exercici de coneixement de  
català: 

  
EXERCICI DE CONEIXEMENT DE LA LLEGUA CATALANA  : 

 
 24 de maig de 2017  a les 10:00 hores del matí 

 
Lloc on es desenvoluparà l’exercici de coneixements de la llengua catalana:  

ASPIRANTS EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA 
D’AGENT CÍVIC 

Data Presentació  

Instància 

Nº 

Instància 
DNI 

11/04/2017        1490 **.***.396Q 



 
 

 
 

EMD de Valldoreix 
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 
08197-Valldoreix 

 
*** Recordatori: per participar en les proves cal aportar document d’identificació (DNI, Carnet de Conduir, 
Passaport ....etc.) 
 
 
Setè.-  NOTIFICAR la data i el lloc de la convocatòria per la realització de l’exercici teòric-pràctic als 
aspirants admesos exempts de la prova de llengua catalana i a l’aspirant que superi la prova de llengua 
catalana: 
 

EXERCICI  PRÀCTIC  : 
 
 29 de maig de 2017  a les 11:00 hores del matí 

 
Lloc on es desenvoluparà l’exercici de coneixements de la llengua catalana:  
EMD de Valldoreix 
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 
08197-Valldoreix 

 
*** Recordatori: per participar en les proves cal aportar document d’identificació (DNI, Carnet de Conduir, 
Passaport ....etc.) 
 
Vuitè.- Publicar en el Tauler d’Edictes, en la pàgina web (www.valldoreix.cat ) i en el portal de transparència ( 
http://transparencia.valldoreix.cat ) d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 

 
El que es notifica per la seva publicació.  
 

Valldoreix, 19 de maig de 2017 
EL PRESIDENT  

Sr. Josep Puig Belman 

http://www.valldoreix.cat/
http://transparencia.valldoreix.cat/

