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rar-se al servei de lAjuntament en el moment
en què hi siguin requerits/des, i en un termini
màxim dun mes des de la data del nomenament.
3. Laspirant que injustificadament no sincorpori al servei de lAjuntament, perdrà tots
els drets derivats del procés de selecció i del
nomenament subsegüent com a laboral temporal.
4. Període de prova. Pel que fa a aquest
procés de selecció la incorporació a la plaça
objecte de convocatòria es realitzarà mitjançant contractació laboral temporal, prèvia
superació dun període de prova de 6 mesos.
5. El període de prova forma part del
procés selectiu i, si dacord amb els informes
avaluatius, algú no el superés, perdria tots els
drets derivats de la convocatòria cridant-se
en les mateixes condicions a la/les
persona/nes que el segueixin en lordre de
puntuació, sempre que hagin superat el
procés selectiu i no hagin obtingut plaça.
6. Si finalment el candidat/a proposat/ada
no arribés a incorporar-se al servei de lAjuntament de Sant Cebrià de Vallalta ja sigui per
renúncia o per qualsevol altra causa, llevat
de supòsits de força major, perdrà tots els
drets derivats del procés de selecció i lAlcaldia formularà proposta a favor de laspirant
aprovat/da que hagi obtingut la puntuació
més alta i tingui cabuda en les places convocades com a conseqüència de lesmentada
anul·lació.
Base desena. Incompatibilitats
En lexercici de la funció pública atribuïda
a la plaça a la qual ha estat destinat, serà
aplicable la normativa vigent sobre el règim
dincompatibilitats en el sector públic, en
compliment de la qual laspirant, abans dincorporar-se al servei de lAjuntament, haurà
defectuar una declaració dactivitats i, si
sescau, sol·licitar la compatibilitat o exercir,
altrament, lopció prevista a larticle 10 de la
Llei 53/1984 de 26 de desembre, a larticle
10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a
larticle 337 del Decret 214/1990.
Base onzena. Incidències
1. Les llistes definitives dadmesos/es i
exclosos/es, els nomenaments podran ser
impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició de recurs potestatiu de
reposició, en el termini dun mes. Contra la
desestimació del recurs de reposició o bé
directament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de lendemà de la seva notificació.
2. Els actes i resolucions dels Tribunals
Qualificadors sajustaran als criteris que sestableixen a larticle 114 de la LRJPAC.
3. El Tribunal està facultat per resoldre els
dubtes o discrepàncies que soriginin durant
el desenvolupament del procés de selecció.
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en les bases,
es procedirà segons el que determina el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, el Decret

1/1997, de 31 doctubre de la Generalitat de
Catalunya, i altres disposicions aplicables.
Contra les convocatòries i les presents
bases, i dacord amb la LRJPAC i disposicions
concordants, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a partir de la data de la seva publicació,
davant la sala daquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
ANNEX 1
Temari específic
Tema 1. Característiques generals del
desenvolupament psicomotor de linfant de 0
a 3 anys.
Tema 2. El paper de leducador/a al primer
cicle deducació infantil.
Tema 3. La relació i comunicació famíliaescola.
Tema 4. Recursos i metodologies de treball en el primer cicle deducació infantil.
Espais i materials.
Tema 5. El procés dadaptació a lescola
bressol.
Tema 6. Ladquisició dautonomia per part
de linfant.
Tema 7. El conte i el seu valor educatiu.
Tema 8. El joc al primer cicle deducació
infantil. Fases.
Sant Cebrià de Vallalta, el dia 25 de maig
de 2010.
LAlcalde, Jaume Borrell i Puigvert.
022010016686
A

Sant Cebrià de Vallalta
EDICTE
Per resolució dAlcaldia núm. 308 de 20
de maig de 2010 shan aprovat les bases
específiques que regiran la convocatòria per
a la provisió interina duna plaça de tècnic/a
de lescola bressol vacant en la plantilla de
personal laboral. Dacord amb el que estableix la Base 3a les sol·licituds per participar
en el concurs de mèrits sols es podran presentar dins dels vint dies posteriors a la publicació daquestes bases i la convocatòria en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP).
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ INTERINA D1
PLAÇA DE TÈCNIC/A DE LESCOLA BRESSOL VACANT
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Base primera. Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria la
provisió, mitjançant concurs-oposició lliure,
duna plaça de tècnic/a en educació infantil
de lescola bressol amb caràcter de laboral
interí, grup de titulació C1.
La plaça esmentada estarà dotada amb el
sou corresponent que figura a lannex de personal del vigent pressupost general de lAjuntament, serà dactivitat continuada i jornada
complerta, amb una distribució horària
segons les necessitats del servei, i sempre respectant el còmput global horari marcat pel

conveni municipal.
Base segona. Condicions dels aspirants
Per prendre part en el procés selectiu és
necessari que els/les aspirants reuneixin, en
la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a larticle 71 del Reglament de personal
al servei de les entitats locals (en endavant
RPEL), amb les següents especificacions:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de
qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o daquells estats membres, que en
virtut de tractats internacionals celebrats per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
daplicació la lliure circulació de treballadors, sempre amb els termes i dacord amb
larticle 57 de la Llei 7/2007, de 12 dabril,
de lEstatut Bàsic de lempleat públic.
En qualsevol cas, els/les aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola han dacreditar documentalment la seva nacionalitat i
hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català, tant en lexpressió
oral com en lescrita.
b) Haver complert 16 anys i no excedir de
ledat màxima de jubilació forçosa
c) Estar en possessió de coneixements de
nivell de suficiència de català (nivell C) de la
Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya o dels reconeguts
per aquesta com a equivalents), mitjançant la
presentació del certificat acreditatiu corresponent.
Els aspirants que no puguin acreditar que
posseeixen el nivell requerit shauran de sotmetre a les proves de coneixements de català
que preveuen aquestes bases.
d) Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau superior en educació infantil o
equivalent
e) No estar inhabilitat per sentència ferma
per a lexercici de les funcions públiques ni
haver estat separat/a o acomiadat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques.
f) No trobar-se comprès en cap de les causes dincompatibilitat o incapacitat previstes
en la legislació vigent aplicables al personal
de lAdministració local.
g) No patir cap malaltia o defecte, físic o
psíquic incompatible amb el servei
Base tercera. Presentació dinstàncies
1.Els/les aspirants que desitgin prendre
part en les proves selectives hauran de presentar en el Registre General de lAjuntament
de Sant Cebrià de Vallalta, c/ del Centre
núm. 27 (de dilluns a divendres de 9 a 14
hores i dijous, de 17 a 20 hores), una instància adreçada a lIl·lm. Sr. Alcalde/essa de lAjuntament de Sant Cebrià de Vallalta, de conformitat amb el que disposa larticle 38 de la
Llei del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu
Comú (en endavant LRJPAC), sens perjudici
dels altres mitjans previstos a la norma, tenint
en compte, però, que no sha subscrit el Conveni corresponent del Registre Únic de les
Administracions Públiques.
El termini per a la presentació dinstàncies
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siniciarà a partir de lendemà de la publicació de les presents bases al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA (BOP) i dins el termini de 20
dies naturals.
En cas de disposar, el candidat/a, dadreça
de correu electrònic o dun número de fax
aquesta informació es podrà fer constar a la
instància de sol·licitud de participació a efectes notificadors.
2. Els/les aspirants discapacitats/des han de
fer constar en la instància aquesta condició,
així com les adaptacions que sol·liciten per a
la realització de les proves.
3. Per tal de ser admès/esa en les proves
selectives nhi ha prou que els/les aspirants
manifestin en la instància que compleixen
totes les condicions referides a la Base Segona, amb independència de la seva posterior
acreditació en finalitzar el procés selectiu.
4. Si alguna de les instàncies tingués cap
defecte esmenable, es comunicarà a l/a la
interessat/da, a fi que en un termini de deu
dies, improrrogables, lesmeni, de conformitat amb larticle 71 de la LRJPAC.
5. A la instància caldrà adjuntar degudament compulsats, els següents documents:
* Fotocòpia autenticada del DNI.
* Fotocòpia autenticada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets dobtenció.
* Fotocòpia autenticada del certificat de la
Junta Permanent de Català, o equivalent,
corresponent al nivell C de coneixements del
català
* Currículum vitae.
* Documents acreditatius (original o
fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats
per valorar el concurs, de conformitat amb el
barem exposat a la Base Sisena i sense que el
Tribunal Qualificador en pugui valorar daltres que no siguin aportats en aquest
moment.
Base quarta. Admissió dels/de les aspirants
1. Un cop finalitzat el termini de presentació dinstàncies, lAlcaldia de lAjuntament
dictarà una Resolució, en el termini màxim
dun mes, declarant aprovada la llista dadmesos/es i exclosos/es. Aquesta resolució
assenyalarà on estan exposades al públic les
llistes completes certificades dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es, i assenyalarà
el dia, lhora i el lloc de començament de les
proves i composició nominal dels membres
del Tribunal.
2. Aquesta Resolució es publicarà al taulell dedictes i a la pàgina web de lAjuntament, es notificarà via fax o correu electrònic
en cas que el/la candidat/a hagi facilitat
aquesta informació. En tots els mitjans de
publicació o notificació esmentats laspirant
realitzarà la recerca de la seva situació
(admès o exclòs) identificant al document la
numeració del registre dentrada al Registre
general de lAjuntament de Sant Cebrià de
Vallalta.
Es concedirà un termini de deu dies hàbils,
improrrogables, per a subsanacions i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies

següents a la finalització del termini per a la
presentació. Transcorregut aquest termini
sense que shagi dictat resolució, les al·legacions sentendran desestimades.
3. Si no shi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista daspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la
a publicar. Si saccepta alguna reclamació, es
procedirà a notificar-la al/a recurrent en els
termes que estableix la LRJPAC.
Base cinquena. Tribunal qualificador
1. El Tribunal Qualificador estarà format
per:
- President, o llur suplent.
- Secretari: el de la Corporació, o llur
suplent.
- Vocals:
2 tècnics/ques de lescola bressol municipal o personal daltra administració local o
supralocal amb qualificació tècnica suficient
i llur suplents.
La designació dels membres i els seus
corresponents substituts es realitzarà per
resolució de lAlcaldia.
2. El Tribunal Qualificador podrà disposar
de personal assessor-expert de suport per la
valoració de les diverses proves en el procés
selectiu.
3. Abstenció i recusació: Els aspirants
podran recusar els membres del Tribunal de
conformitat a allò establert a larticle 28 i 29
de la Llei 30/92, de 26 de novembre de
Règim jurídic i del procediment administratiu
comú.
Base sisena. Inici i desenvolupament del
procés de selecció
Un cop exhaurit el termini de presentació
dinstàncies lAlcaldia dictarà resolució motivada, en el termini màxim dun mes, declarant aprovada la llista dadmesos i exclosos.
En aquesta resolució sindicarà el lloc on es
troben exposades al públic la llista certificada
completa dels aspirants admesos i exclosos,
assenyalant-se alhora el dia, lhora i el lloc
de començament i celebració de les proves.
* Fase doposició
1r exercici. Prova de Català:
De caràcter obligatori i eliminatori per a
tots aquells aspirants que no acreditin documentalment els coneixements del nivell de
català, dacord amb el que es disposa a la
Base 2a de les presents bases. Hauran dacreditar els coneixements exigits mitjançant la
realització duna prova escrita i/u oral de
coneixements de la llengua catalana del
nivell C. La puntuació serà apte/no apte; i els
aspirants declarats no aptes seran exclosos
del procés selectiu.
Els aspirants que acreditin mitjançant la
presentació amb la instància que estan en
possessió del certificat o equivalent que
correspongui, no hauran defectuar aquesta
prova.
2n exercici. Prova teòrica
Consistirà en desenvolupar un dels dos
temes que aleatòriament extregui el Tribunal
Qualificador dels que sinclouen a lAnnex 1.
Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts i

serà eliminatòria. Es valorarà el contingut,
claredat en lexposició de les idees, la capacitat de síntesi i la profunditat dels coneixements en el tema escollit.
3r exercici. Cas pràctic
Aquest exercici consistirà en desenvolupar
de forma oral un supòsit pràctic presentat pel
Tribunal adequat a la plaça a proveir i relatiu
a la temàtica central següent:
- Leducador o leducadora com a membre de lequip educatiu i la seva relació amb
les famílies
Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts
valorant-se la claredat en lexposició de les
idees i la creativitat i aportació personal en la
resolució de la situació que es planteja.
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris tret de la prova de català que es qualificarà com apte o no apte. El Tribunal podrà
determinar la puntuació mínima a obtenir a
cadascuna de les proves eliminatòries.
* Fase de concurs
Consistirà en la valoració dels mèrits dels
aspirants degudament acreditats dins del termini de presentació dinstàncies dacord amb
el següent barem:
a. Experiència professional
1) Serveis efectius prestats en lAdministració local mitjançant nomenament, contracte
laboral o contracte professional amb tasques
similars a la de la plaça convocada, a raó de
0.10 punts per mes treballat.
2) Serveis efectius prestats en altres Administracions Públiques mitjançant nomenament, contracte laboral o contracte professional amb tasques similars a la de la plaça convocada, a raó de 0.10 punts per mes treballat.
3) Serveis efectius prestats en empreses del
sector privat en funcions anàlogues a les de
la plaça convocada, a raó de 0.05 punts per
mes treballat.
Per tal dacreditar correctament lexperiència professional i als efectes de còmput del
temps treballat, caldrà obligatòriament que
de la documentació presentada es desprengui
les dades següents: data de lalta i de baixa o
bé acreditació de que encara es treballa,
tipus de tasques realitzades i categoria professional. Per tant és recomenable presentar
un informe de vida laboral, expedit per la
Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb el contracte o presa de possessió, i certificat o informe on sacrediti el
temps treballat i les tasques realitzades.
b. Formació
1) Per assistència i aprofitament a accions
formatives i de perfeccionament que tractin
sobre matèries relacionades amb les funcions
pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, a criteri del Tribunal pel que fa la
validesa segons el centre docent, dacord
amb el següent barem:
Sense acreditació de la durada o inferiors
a 10 hores: 0,10 punts
De 10 a 20 hores: 0,15 punts
De 21 a 40 hores: 0,30 punts
De 41 a 60 hores: 0,50 punts

Núm. 127 / Pàg. 118

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

28 / 5 / 2010

Administració Local

Més de 60 hores: 0,75 punts
2) Certificats dassistència, aprofitament a
jornades/seminaris que tinguin relació directa
amb el lloc a proveir, a raó de 0,10 punts per
jornada/seminari.
c. Altres titulacions acadèmiques
Aquelles que siguin rellevants per al lloc a
proveir, sempre que no siguin les exigides a
la convocatòria o les de nivell inferior
necessàries per aconseguir aquelles, fins a 1
punt.
Només es tindrà en compte la titulació
que sigui de grau superior. Es podrà valorar
simultàniament la formació universitària no
finalitzada, sempre que aquesta sigui posterior i/o superior a la titulació valorada.
d. Altres mèrits a considerar pel Tribunal
- Lentrevista a realitzar amb cadascun
dels aspirants amb major puntuació, per
comprovar la seva idoneïtat amb la plaça
convocada, podent-se puntuar fins a 1,5
punts
La qualificació de la fase de concurs es
determinarà per la suma de les puntuacions
obtingudes en tots els apartats, essent la puntuació màxima a obtenir a la fase de concurs
de 6 punts.
La puntuació final obtinguda per cada
aspirant, sobtindrà sumant les puntuacions
obtingudes a la prova de la fase doposició i
lobtinguda en la fase de concurs.
Base setena. Llista daprovats/des i
presentació de documents
1. Un cop finalitzada la qualificació dels
aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler
dedictes de lAjuntament, la relació daprovats/des per ordre de puntuació final sense
que en cap cas el nombre daquests/es superi
el de les places convocades. Contra el seu
resultat es podrà interposar recurs dalçada
davant lAlcaldia de lAjuntament en el termini i amb els efectes que estableix la LRJPAC.
2. Laspirant proposat/da haurà de presentar al Registre General de lAjuntament, en el
termini de vint dies naturals a partir de lendemà de lexposició de la llista
daprovats/des i sense previ requeriment, els
documents acreditatius de les condicions de
capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base segona de les presents bases.
Pel que fa a lacreditació de les condicions
de capacitat es presentarà una declaració
jurada de no estar afectat per cap causa dincapacitat o incompatibilitat.
3. Els/les aspirants discapacitats/des que
hagin estat proposats/des hauran daportar un
certificat de lequip multiprofessional que
correspongui que acrediti el tipus i grau de
discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de laspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a
proveir.
La indicació de lequip multiprofessional
que correspongui serà efectuada pel Servei
dAtenció a Disminuïts de lInstitut Català
dAssistència i Serveis Socials que correspongui o Organisme que el substitueixi.
4. Els/les aspirants que tinguin la condició
de funcionaris/àries públics estaran

exempts/es de justificar documentalment les
condicions i requisits ja demostrats i que no
requereixin actualització. Hauran de presentar una certificació de lAdministració Pública de la qual depenguin que acrediti la seva
condició i altres circumstàncies de les quals
no hi hagi constància en el seu expedient
personal.
5. Els/les aspirants que dins del termini
fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació, o de lexamen de la
qual es comprovi que no compleixen algun
dels requisits assenyalats a la Base Primera
no podran ser contractats i sanul·laran les
seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin incorregut.
Base vuitena. Borsa de treball
1. Es constituirà una borsa de treball per a
cobrir possibles vacants de caràcter temporal
o substitucions que es produeixin en el període de temps comprès entre els anys 2010 i
2012 (curs lectiu 2010-2011 i 2011-2012)
tant per a cobrir interinament la plaça convocada com daltres necessitats de recursos
humans de lescola bressol municipal El Rial
i referides a la cobertura de llocs de treball
que requereixin estar en possessió del títol de
cicle formatiu de grau superior en educació
infantil.
2. La borsa de treball restarà constituïda
definitivament per aquells aspirants que
hagin aprovat el procés selectiu però no
hagin aconseguit plaça. La posició dins lesmentada borsa de treball vindrà donada per
la puntuació final assolida.
3. Un cop elaborada, es penjarà al taulell
danuncis i el servei de Recursos Humans en
facilitarà còpia a les persones interessades
que la demanin.
4. En cas dempat a la suma de punts, el
tribunal realitzarà un sorteig que estableixi
lordre i es farà constar a lacta corresponent.
5. Si en el moment que es produeixi la
necessitat dincorporar personal de la borsa
de treball, els responsables de la contractació
ho estimen oportú, podran mantenir una
entrevista per tal dassegurar la idoneïtat de
la persona al lloc a cobrir. Per dur a terme
lentrevista es respectarà lordre de puntuacions i sentrevistarà un màxim de 5 persones.
Base novena. Contractació i període de
pràctiques o prova
1. Exhaurit el termini de presentació de
documents, lAlcaldia de lAjuntament aprovarà decret de contractació a laspirant proposat/da pel Tribunal en el termini dun mes,
notificant-se a linteressat/da. La contractació
es realitzarà sota el règim laboral i de caràcter temporal.
2. Una vegada efectuada aquesta notificació, laspirant nomenat/da haurà dincorporar-se al servei de lAjuntament en el moment
en què hi siguin requerits/des, i en un termini
màxim dun mes des de la data del nomenament.
3. Laspirant que injustificadament no sincorpori al servei de lAjuntament, perdrà tots
els drets derivats del procés de selecció i del

nomenament subsegüent com a laboral temporal.
4. Període de prova. Pel que fa a aquest
procés de selecció la incorporació a la plaça
objecte de convocatòria es realitzarà mitjançant contractació laboral temporal, prèvia
superació dun període de prova de 6 mesos.
5. El període de prova forma part del
procés selectiu i, si dacord amb els informes
avaluatius, algú no el superés, perdria tots els
drets derivats de la convocatòria cridant-se
en les mateixes condicions a la/les
persona/nes que el segueixin en lordre de
puntuació, sempre que hagin superat el
procés selectiu i no hagin obtingut plaça.
6. Si finalment el candidat/a proposat/ada
no arribés a incorporar-se al servei de lAjuntament de Sant Cebrià de Vallalta ja sigui per
renúncia o per qualsevol altra causa, llevat
de supòsits de força major, perdrà tots els
drets derivats del procés de selecció i lAlcaldia formularà proposta a favor de laspirant
aprovat/da que hagi obtingut la puntuació
més alta i tingui cabuda en les places convocades com a conseqüència de lesmentada
anul·lació.
Base desena. Incompatibilitats
En lexercici de la funció pública atribuïda
a la plaça a la qual ha estat destinat, serà
aplicable la normativa vigent sobre el règim
dincompatibilitats en el sector públic, en
compliment de la qual laspirant, abans dincorporar-se al servei de lAjuntament, haurà
defectuar una declaració dactivitats i, si
sescau, sol·licitar la compatibilitat o exercir,
altrament, lopció prevista a larticle 10 de la
Llei 53/1984 de 26 de desembre, a larticle
10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a
larticle 337 del Decret 214/1990.
Base onzena. Incidències
1. Les llistes definitives dadmesos/es i
exclosos/es, els nomenaments podran ser
impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició de recurs potestatiu de
reposició, en el termini dun mes. Contra la
desestimació del recurs de reposició o bé
directament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de lendemà de la seva notificació.
2. Els actes i resolucions dels Tribunals
Qualificadors sajustaran als criteris que sestableixen a larticle 114 de la LRJPAC.
3. El Tribunal està facultat per resoldre els
dubtes o discrepàncies que soriginin durant
el desenvolupament del procés de selecció.
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en les bases,
es procedirà segons el que determina el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, el Decret
1/1997, de 31 doctubre de la Generalitat de
Catalunya, i altres disposicions aplicables.
Contra les convocatòries i les presents
bases, i dacord amb la LRJPAC i disposicions
concordants, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a partir de la data de la seva publicació,
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davant la sala daquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
ANNEX 1
Temari específic
Tema 1. Característiques generals del
desenvolupament psicomotor de linfant de 0
a 3 anys.
Tema 2. Recursos i metodologies de treball en el primer cicle deducació infantil.
Espais i materials.
Tema 3. El procés dadaptació a lescola
bressol.
Tema 4. El joc al primer cicle deducació
infantil. Fases.
Sant Cebrià de Vallalta, el dia 25 de maig
de 2010.
LAlcalde, Jaume Borrell i Puigvert.
022010016690
A

Sant Celoni
ANUNCI
El Ple daquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de maig de 2010, ha aprovat
inicialment lexpedient de modificació de
crèdit 2/2010 en el pressupost prorrogat per a
2010. Lexpedient de la seva raó romandrà
exposat al públic a la Intervenció municipal
durant el termini de quinze dies, a efectes de
reclamacions, comptats a partir de la publicació del present anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
En cas que no es presentin reclamacions
contra lacord daprovació inicial, el mateix
quedarà elevat a definitiu sense necessitat de
prendre cap nou acord.
Sant Celoni, 25 de maig de 2010.
LAlcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas.
022010016719
A

Sant Just Desvern
ANUNCI
Al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona de 15 de maig de 2010 es publica
anunci sobre convocatòria de provisió interina, mitjançant concurs oposició lliure, dun
lloc de treball de conserge en règim de contracte de relleu.
Havent-se modificat per resolució de lAlcaldia accidental la base 1 de les que regulen
el procediment selectiu, sobre un nou termini de presentació de sol·licituds de quinze

dies naturals, a comptar de lendemà de la
publicació daquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, en el benentès
que seran vàlides les sol·licituds presentades
a lempara de ledicte que sobre aquesta convocatòria va publicar-se al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona de 15 de maig de
2010.
Sant Just Desvern, 25 de maig de 2010.
LAlcaldessa acctal., Anna Hernández
Bonancia.
022010016716
A

Sant Pere de Ribes
ANUNCI DACLARIMENT
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona núm. 113, de data 12 de maig de
2010, i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 5632 de data 19 de maig
de 2010, sha publicat un anunci de desafectació del bé demanial destinat a Casal de
Jubilats i Pensionistes a les Roquetes, de 639
m2, situat a C/Prat de la Riba, Plaça Mediterrània i Av. Catalunya, per a la posterior
cessió al Servei Català de la Salut, per destinar-lo a lampliació del Centre dAssistència
Primària existent al nucli de les Roquetes.
En aquesta cessió està inclòs el sòl on subica ledifici, però en queda exclòs el subsòl.
El que es fa públic per a coneixement
general.
Sant Pere de Ribes, 26 de maig de 2010.
LAlcalde, José Antonio Blanco Abad.
022010016718
A

Sitges
EDICTE
Mitjançant el qual es fa públic que els
expedients daprovació inicial deIs projectes
finançats amb càrrec al Fons Estatal per locupació i la sostenibilitat local FEOSL 6/2010
Construcció dun col·lector al Carrer Antoni
Sarda, Urb. Rat Penat i FEOSL 20/2010
construcció dun carril per bicicletes i millora en la seguretat vial al Cami dels colls, Urb.
Can Girona shan sotmès a informació
pública durant el termini de quinze dies,
publicant Ianunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
P ROVÍNCIA num.87 de data 12 dabril de
2010, en el DOC num.5607 de data 14 dabril de 2010, en el diari local LECO de Sitges
de data 24 dabril de 2010 i en el taulell da-

nuncis de la Corporació entre els dies 19 dabril i 5 de maig.
Durant aquest termini no shan presentat
al·legacions i han quedat aprovats definitivament per acord de Junta de Govern Local en
data 5 de maig de 2010.
Recursos
Contra la present resolució, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a la seva publicació.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 10 de maig de 2010.
LAlcalde, ordi Baijet i Vidal. Davant meu,
el Secretari General, Isidre Martí i Sardà.
022010016687
A

Terrassa
EDICTE
El Tinent dAlcalde de Govern de lAjuntament de Terrassa, mitjançant resolució de
data 19 dabril de 2010, ha disposat ladjudicació definitiva feta a lempresa SBS Simon i
Blanco, SLP del contracte dels serveis de la
redacció del projecte executiu, direcció dobra i coordinació de seguretat i salut del
Projecte dobertura i de millora de la urbanització de la xarxa de passatges, en el marc
dactuació del Pla de barris de La Maurina,
per un import de dinou mil euros (19.000,00
EUR) (IVA exclòs) i de vint-i-dos mil quaranta
euros (22.040,00 EUR)(IVA inclòs). (Exp.
COAD 137/2009).
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, pot interposarse recurs potestatiu de reposició davant lAjuntament, en el termini dun mes, o bé
directament recurs contenciós administratiu
davant els jutjats del contenciósadministratiu, en el termini de sis mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des del dia
següent al de la publicació daquest edicte.
No obstant això, pot interposar-se qualsevol
altre recurs que sestimi convenient.
Terrassa, 20 de maig de 2010.
La Tinent dAlcalde de lÀrea de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria i
Rojas.
022010016787
A

