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ACTA del Procés Selectiu (PSE/20/2019)

Acta de constitució del tribunal del procés selectiu, per promoció interna, mitjançant el sistema de
concurs-oposició, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, de l’escala d’administració especial, subescala
tècnica, tècnica mitjana, grup A, subgrup A2, per adscriure a un lloc de treball de cap de Govern
Obert i Transparència, de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

En data 26 de novembre de 2018, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el Decret d’Alcaldia
número 728/2018, va resoldre aprovar les bases reguladores i la convocatòria per promoció interna,
mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, de l’escala d’administració
especial, subescala tècnica, tècnica mitjana, grup A, subgrup A2, per adscriure a un lloc de treball de cap de
Govern Obert i Transparència, de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Posteriorment, en data 15 d’abril de 2019, l’alcalde ha dictat el Decret número 542/2019, mitjançant el qual
va resoldre, entre altres, esmenar les bases reguladores per a la selecció per promoció interna d’una plaça
de tècnic/a mitjà/ana, d’administració especial, aprovades per decret d’alcaldia 728/2018, de 26 de
novembre, afegint el tema següent al temari específic de les bases reguladores:
«44. Administració electrònica: Model general d’administració electrònica. Definició i principis de
funcionament. Normativa aplicable al respecte. Drets i deures del ciutadà en quant a la tramitació amb
administracions públiques."

I en data 31 de maig d’enguany, l’alcalde va dictar el Decret número 786/2019, mitjançant el qual va resoldre
aprovar la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, composició del Tribunal, data hora i
lloc de l’inici de les proves selectives del lloc de treball.
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Una vegada constituït el tribunal, format per les persones sotasignants, a les 9:15hores, es dona inici al
procés selectiu amb la prova escrita sobre el temari general i el temari específic.
Caldes de Montbui, 15 de juliol de 2019

President, Joan Busquets Xambó

Vocal, Emma Pineda Reolid
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