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Identificació de l’expedient
Relatiu a l’esmena i aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
d’una/a tècnic/a de reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada
determinada.
Antecedents
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 853/2018 de data 17 de desembre de 2018, es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu d’una/a
tècnic/a de reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada,
corresponent a les bases reguladores aprovades mitjançant Decret d’Alcaldia número 575/2018 de data 24
d’octubre de 2018.
2. El punt tercer de la part resolutiva de l’esmentat decret resol el següent:
«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.»
3. L’aspirant DUQUE TRENADO, ENCARNACION, en data 20 de desembre 2018, dins el període
d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/15615/2018, aporta el justificant de pagament de la taxa.
4. En data 08-01-2019, el senyor Albert Terre Parras, Tècnic Recursos Humans, ha emès un informe tècnic.
5. En data 09-01-2019, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
6. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonamentació legal
- Base quarta de les bases reguladores del procés selectiu, expedient 6833/2018
- Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya.
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Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Esmenar la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es d’una/a tècnic/a de reempresa,
desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada, segons la documentació
presentada pels aspirants dins el termini de presentació d’esmenes detallada en els antecedents.
Segon. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es d’una/a tècnic/a de reempresa,
desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada, corresponent a la
convocatòria amb número d’expedient 6833/2018.
Aspirants admesos/es
COGNOMS I NOM

PROVA DE CATALÀ

ALEGRE ALLUE, JUAN LUIS

Exempt/a

ALVAREZ GARCIA, ANTONIO

Exempt/a

BREA LEDO, BLANCA

Exempt/a

DUQUE TRENADO, ENCARNACION

Exempt/a

DURAN POBLE, JOAN

Exempt/a

GIBRAT PINEDA, IRENE

Exempt/a

GURREA VALLSMADELLA, VICENÇ

Exempt/a

HERNANDEZ GIL, NURIA

Exempt/a

JUBERO PORREDON, ESTHER

Exempt/a

LAIGLESIA PLA, NURIA

Exempt/a

PLANA JIMENEZ, AINHOA

Prova de català

PONS VILA, CRISTINA

Exempt/a

RODA VEY, SANDRA

Exempt/a

SERRATACO VALLS, FRANCINA

Exempt/a

TORRES FERRER, FERRAN

Exempt/a

TRIAY MARQUES, ROSER

Exempt/a

VIZCAINO LOPEZ, MARIA

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

SOLEY TARRASCO, GEORGINA

Exempt/a

manca pagament taxa

JOANPERA MELERO, LAURA

Exempt/a

manca pagament taxa

Tercer. Publicar aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.
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