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Identificació de l’expedient
Relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici
del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un
programa de durada determinada.
Antecedents
1. En data 24 d’octubre de 2018 mitjançant Decret d’Alcaldia 757/2018, es va aprovar l’expedient número
6833/2018 relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el
sistema de concurs oposició, d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per
un programa de durada determinada.
2. El dia 26 de novembre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés selectiu esmentat.
3. En data 28-11-2018, el senyor Albert Terre Parras, Tècnic Recursos Humans, ha emès un informe tècnic.
4. En data 11-12-2018, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha emès
un informe jurídic.
5. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonamentació legal
- Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
- Base quarta de les bases reguladores del procés per a la selecció d’una/a tècnic/a de Reempresa,
desenvolupament local i comerç (AODL), de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient número
6833/2018.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
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RESOLC:
Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu d’una/a tècnic/a
de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, corresponent a la convocatòria amb número d’expedient 6833/2018.
Aspirants admesos/es
COGNOMS I NOM

PROVA DE CATALÀ

GURREA VALLSMADELLA, VICENÇ

Exempt/a

TORRES FERRER, FERRAN

Exempt/a

LAIGLESIA PLA, NURIA

Exempt/a

ALEGRE ALLUE, JUAN LUIS

Exempt/a

PLANA JIMENEZ, AINHOA

Prova de català

GIBRAT PINEDA, IRENE

Exempt/a

TRIAY MARQUES, ROSER

Exempt/a

DURAN POBLE, JOAN

Exempt/a

JUBERO PORREDON, ESTHER

Exempt/a

ALVAREZ GARCIA, ANTONIO

Exempt/a

VIZCAINO LOPEZ, MARIA

Exempt/a

BREA LEDO, BLANCA

Exempt/a

HERNANDEZ GIL, NURIA

Exempt/a

PONS VILA, CRISTINA

Exempt/a

SERRATACO VALLS, FRANCINA

Exempt/a

RODA VEY, SANDRA

Exempt/a

Aspirants exclosos/es
COGNOMS I NOM

PROVA DE CATALÀ

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

REY GALARZA, JANA

Exempt/a

manca homologació títol

SARIOL GIRONES, ANNA

Exempt/a

manca pagament taxa

DUQUR TRENADO, ENCARNACION

Exempt/a

manca pagament taxa

SOLEY TARRASCO, GEORGINA

Exempt/a

manca pagament taxa

JOANPERA MELERO, LAURA

Exempt/a

manca pagament taxa

Segon. Nomenar la composició del tribunal:
President:
•

Titular: la senyora Olga Peralta Orta, cap de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

•

Suplent: el senyor Joan Busquets Xambó, cap de l’àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui

Vocals:
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•

Titular: el senyor Jordi Salas Matarredona, tècnic de promoció econòmica de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui.

•

Suplent: la senyora Victòria Herrero Herrero, tècnica d’educació de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
•

Titular: la senyora Sylvia Alonso Codina, del Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la DG de Modernització i Innovació de l’Administració, de la Generalitat de Catalunya.

•

Suplent: la senyora Montserrat Gallardo Planes, del Departament d’Empresa i Coneixement de la
DG de Comerç, de la Generalitat de Catalunya.

Secretari::
•

Titular: la senyora Carme Sampera Pastor, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

•

Suplent: la senyora Pilar Gutiérrez Luna, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

En el cas que l’Ajuntament de Caldes de Montbui no disposi del personal suficient per a la constitució del
Tribunal de la Selecció amb la idoneïtat necessària, es podran nomenar empleats d’altres administracions
públiques amb la idoneïtat necessària com a membres del Tribunal.
Podrà assistir al Tribunal amb dret a veu i sense vot un membre de la Junta de Personal de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.
D’acord amb la base 5.4 de les bases reguladores del procés selectiu, el Tribunal de la Selecció podrà
disposar la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves.
Tercer. Els aspirants podran presentar la documentació que els hi falti o esmenar les deficiències i/o
possibles reclamacions en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Quart. Les proves selectives començaran el dia 17 de gener de 2019 a les 09.30 hores a l’edifici de Les
Cases dels Mestres, C/ Gregori Montserrat, 4 de Caldes de Montbui, amb les proves del temari
general, 6.1.1. i el temari específic 6.1.2. El tribunal de la selecció s’haurà de constituir a les 09.00
hores del matí. El Tribunal farà públic al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del
Lleó, 11, la data, hora i lloc de les següents proves del procés selectiu.
Cinquè. Serà imprescindible que els aspirants al procés selectiu recordin el número de registre (número/any)
de la seva sol·licitud inicial per prendre part en el procés selectiu. Els membres de l’òrgan de selecció no
tindran accés a l’expedient dels aspirants fins que no s’hagin publicat els resultats de tots els exercicis de la
fase d’oposició al tauler d’edictes. A les proves escrites de la fase d’oposició els aspirants s’hauran
d’identificar amb el número de registre (Número/any) de la seva sol·licitud per prendre part en el procés
selectiu, no podent fer constar cap dada particular, marca o senyal.
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Sisè. La no presentació d’un aspirant, sigui quina sigui la causa, a l’hora de l’inici de qualsevol de les proves
o fases del procés selectiu, comportarà de forma automàtica la no superació de l’aspirant de l’esmentada
prova o fase del procés selectiu.
Setè. Publicar el decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i al web municipal.
Vuitè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense
perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

F_GRPFIRMA_ALCALDE/SSA
Signat digitalment per:
Alcalde
Jordi Solé i Ferrando
17-12-2018 19:35
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