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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 plaça de tècnic mitjà/ana pre adscriure a un lloc de treball de Cap del servei de
Brigades.
Antecedents
1. En data 12 d’abril de 2019 mitjançant Decret d’Alcaldia DEC/514/2019, es va aprovar l’expedient número
7088/2018 relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el
sistema de concurs oposició, més període de prova, per promoció interna, d’una plaça de tècnic mitjà, per
adscriure a un lloc de treball de cap del servei de Brigades.
2. El dia 20 de juny de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés selectiu esmentat.
3. En data 13-08-2019, el senyor Albert Terrè Parras, Tècnic Recursos Humans, ha emès un informe tècnic.
4. En data 27-08-2019, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, 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 de la selecció per promoció interna d’una plaça de tècnic mitjà de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient número 7088/2018.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
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Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es al concurs per a la selecció d’una plaça de
tècnic mitjà corresponent a la convocatòria amb número d’expedient 7088/2018.
Aspirants admesos/es
COGNOMS I NOM

PROVA DE CATALÀ

MAGRASSO GORRIZ, E

Exempt/a

Segon. Nomenar la composició del tribunal:
President:
•

Titular: el senyor Joan Busquets Xambó, cap de l’àrea de Serveis Territorials.

•

Suplent: el senyor Xavier Cavero Buscató, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui

Vocals:
•

Titular: el senyor Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

•

Suplent el senyor Albert Terré Parras, cap del servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

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

Titular: el senyor Ignasi Vila Torras, de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

•

Suplent: el senyor Albert Morera Villalonga, de Departament d'Empresa i Coneixement
de la DG d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya.

Secretari:
•

Titular: el senyor Vicenç Conejos Sáez, administratiu de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

•

Suplent: la senyora Montserrat Soley Artigas, administrativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

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 4 d’octubre de 2019 a les 09.30 a l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, amb la prova escrita sobre el temari general 6.1.1 i la prova pràctica
6.1.2 El tribunal de la selecció s’haurà de constituir a les 09.00 hores del matí. El Tribunal farà públic al
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tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11, la data, hora i lloc de les
següents fases del procés selectiu.
Cinquè. 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.
Sisè. Publicar el decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i al web municipal.
Setè. 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.

F_GRPFIRMA_ALCALDE/SSA
Signat digitalment per:
Alcalde
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