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Per la Resolució d’Alcaldia de data 7 de juny de 2021, s’ha deixat sense efecte el
decret d’alcaldia de 28 de maig i la relació provisional d’aspirants admesos/es i
exclosos/es de la convocatòria per a proveir mitjançant concurs lliure dues places
socorristes a les piscines municipals, que en ell s’hi aprovava.
Per Decret d’alcaldia de data 7 de juny de 2021 s’ha aprovat una nova relació
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a proveir
mitjançant concurs lliure dues places socorristes a les piscines municipals en règim de
personal laboral temporal, així com la llista provisional d’aspirants exempts/es de
realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.
El literal de la resolució, és com segueix:

Atès que aquest Ajuntament està tramitant l’expedient número 119/2021, per a la
provisió, en règim laboral temporal i mitjançant concurs lliure, dos llocs de treball de
socorrista i la creació d’una borsa de treball, d’acord amb la convocatòria i les bases
publicades al BOP núm. 87 de 7 de maig de 2021 i a la seu electrònica municipal
(www.ajuntamentoliana.cat); i aprovades per Resolució d’Alcaldia número 165/2021
de data 5 de maig de 2021.
Atès que per decret d’alcaldia número 198/2021, de 28 de maig de 2021, es va
aprovar la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es i la llista provisional
d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixements de llengua catalana,
atorgant un termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació
d’aquesta resolució a les persones interessades, per tal que presentessin
reclamacions o al·legacions.
Atès que s’ha detectat un error en el decret esmentat, consistent en que una de les
persones que van ser declarades admeses no havia presentat l’acreditació de la
titulació requerida a les bases reguladores del procediment i per aquest motiu
corresponia per no admetre-la al procediment selectiu.
Atès que l’error detectat no suposa una causa de nul·litat de ple dret de l’acte
administratiu, si no que incorre en una anul·labilitat que pot ser subsanada.
Atès que és procedent deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 198/2021 i
aprovar de nou la relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés
selectiu, atorgant un nou termini de presentació d’al·legacions.
Atès que no a estat dictat cap altre acte administratiu amb posterioritat al decret referit
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i no procedeix disposar la conservació d’actes i tràmits administratius.
Per tot l’anterior, i en virtut de l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g),
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,
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RESOLC
PRIMER.- Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 198/2021, de 28 de maig de
2021, pel qual s’aprova provisionalment la llista de persones admeses i excloses al
procés selectiu de contractació laboral temporal per a la provisió de dos llocs de
treball de socorrista i per a la creació d’una borsa de treball.
SEGON.- Aprovar PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos/es i exclosos/es
per participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió.
RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS/ES AMB INDICACIÓ DE
L’ACREDITACIÓ O NO DEL NIVELL DE CATALÀ REQUERIT:
NOM I COGNOMS

IDENTIFICACIÓ

PROVA DE CATALÀ

Júlia Cots

3939****-P

Exempta

RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS EXCLOSOS/ES AMB INDICACIÓ DEL
MOTIU D’EXCLUSIÓ:
IDENTIFICACIÓ

MOTIU D’EXCLUSIÓ PROVISIONAL

Marc Vila Sans

No acredita la titulació requerida

TERCER.- Considerar que en cas que no es presentin al·legacions en el termini
indicat, la llista esdevindrà definitiva.
QUART.- Notificar aquesta Resolució als/a les candidats/ates, mitjançant la seva
publicació a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat),
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Els/les aspirants disposaran d’un termini de nou
dies naturals, a partir de l’endemà del dia de publicació d’aquesta resolució, per a
formular reclamacions que considerin oportunes.
CINQUE.- Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local en les
properes sessions ordinàries que celebrin.
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Es fa públic de conformitat amb el què disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, a
l’efecte de que durant el termini de nou (9) dies naturals a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquest edicte a la seu electrònica www.ajuntamentoliana.cat es puguin
presentar les reclamacions que es considerin oportunes.
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L’Alcaldessa,
M. Carme Lostao Otero
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