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NOTA INFORMATIVA: CAUSES D’EXCLUSIÓ PROCESSOS SELECTIUS PER A LA 
COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI I DE 
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ 2022. 
 
Termini d’esmena: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació del Decret d’admesos i/o 
exclosos.  
 
Forma d’esmenar les sol·licituds: De forma presencial a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o per 
la seu  electrònica de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i es presentarà en el registre 
general de l’Ajuntament a l’adreça següent: Avinguda de Catalunya núm. 74, de dilluns a divendres 
de 9.00 a 14.00 hores o en el registre general electrònic a través d’instància genèrica, especificant 
l’esmena amb el número d’annex del procés selectiu corresponent. 
 
A continuació es relacionen les causes d’exclusió, així com la forma d’esmenar-les, si s’escau.  
 

3.1.1. No és possible verificar la nacionalitat exigida 
a la convocatòria. 

No esmenable. 

3.1.2  No està comprès dins dels límits d’edat  No esmenable. 
 

3.1.3  No complir els requisits d’aquest apartat 
(expedient disciplinari, Inhabilitació, etc)  

No esmenable. 
 

3.1.4  No posseeix la titulació o titulacions  exigides 
en la convocatòria. 
 

Aportar còpia de la titulació exigida, sempre que 
sigui anterior a la data de finalització de 
presentació de sol·licituds.  

3.1.5  Document que acrediti el nivell de llengua 
catalana. 

Aportar còpia del títol exigit o realització de 
prova del nivell corresponent. 

3.1.6  Coneixement de llengua castellana  Aportar còpia del títol exigit o realització de 
prova del nivell corresponent. 

3.1.7  Titulacions o requisits específics de cada 
annex. 

Aportar còpia de la titulació exigida o requisits 
específics, sempre que sigui anterior a la data 
de finalització de presentació de sol·licituds. 

3.1.8  No abona drets d’examen.  Acreditar degudament estar exempt del 
pagament de taxes o, en cas contrari, aportar el 
justificant de l'abonament dins del termini de 
presentació d’instàncies.  

4.4.  No presentar model normalitzat de sol·licitud, 
d’acord amb les bases (Model 1)  

 No esmenable 

4.4. No aporta DNI, NIE o passaport en vigor  Aportar còpia del document acreditatiu 
corresponent. 
 

 Presenta més d’una sol·licitud pel mateix 
procediment.   

Assenyalar a l'escrit d'esmena la relació i el 
número d'ordre pel qual s'opta. 
 

 Data de presentació fora del termini establert.  Acreditar documentalment la presentació dins 
del termini establert en la convocatòria amb 
justificant del termini del registre corresponen.  
 

 No signa la sol·licitud de participació de 
procés selectiu.  

Presentar còpia de la sol·licitud signada o bé 
declarar a l’escrit d’esmena que les dades que 
consten al model de sol·licitud són certes.  
 

 
 


