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Identificació de l’expedient
Relatiu a l’esmena, aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es i inici de les proves
del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana per adscriure a un lloc de treball de Cap de l’Oficina
d’Habitatge.
Antecedents
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 229/2020 de data 20 de febrer de 2020, es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu d'una
plaça de Tècnic/a Mitjà/ana per adscriure a un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui corresponent a les bases reguladores aprovades per Decret número 1872/2019 en
data 20 de desembre de 2019.
2. El punt quart de la part resolutiva del Decret 1872/2019 resol el següent:
«Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i en el termini màxim d’un mes, el President de la
Corporació, o la persona en qui delegui, dictarà resolució per aprovar la llista provisional de persones
admeses i excloses així com la llista de persones no exemptes de realitzar les proves de coneixement de
llengua catalana.
Aquesta resolució es publicarà a la Seu electrònica de l’Ajuntament a l’apartat de convocatòries públiques,
així com el detall de la composició del Tribunal qualificador, el dia, l’hora i el lloc de començament de les
proves de català i de la primera prova del procés. Es concedirà un període de deu dies hàbils per a la
presentació d’esmenes i possibles reclamacions»
3. L’aspirant MACH NA, en data 24 de febrer de 2020, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/2261/2020, aporta el certificat de català C1.
4. L’aspirant MADRID VA, en data 24 de febrer de 2020, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/2222/2020, aporta el títol universitari.
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5.L’aspirant SERRABOU CP, en data 5 de març de 2020, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/2829/2020, aporta la sol·licitud específica signada.
6. La base sisena (6.1.1), del Decret 1872/2019 de 20 de desembre de 2019 relatiu a les bases i
convocatòria, resol l’inici de les proves del procés selectiu amb la prova de escrita sobre temari general i
temari específic.
7. El punt quart del Decret 229/2020 de data 20 de febrer de 2020, d’aprovació de la llista provisional
d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu, resol l’inici del
procés selectiu amb de prova de català, no coincidint amb el que es descriu en el punt número 6 d’aquests
antecedents.
8. En data 11-06-2020, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha emès
un informe jurídic.
9. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonaments de dret
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Articles 21.1 g) i 102.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
Articles 63 a 87.
- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als
quals s’han d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració local. Article 3.
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública; capítol III i IV del Títol IV.
- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques; art. 4,5, 6 i 8.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya; art. 286-292 i 296.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Títol
IV i V.
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'estat per l'any 2018.
- Aquestes Bases Reguladores.
- Resta de legislació vigent que sigui d’aplicació.
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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 plaça de Tècnic/a Mitjà/ana per
adscriure a un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 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 plaça de Tècnic/a Mitjà/ana per
adscriure a un lloc de treball de Cap de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
corresponent a la convocatòria amb número d’expedient 11178/2019.
Aspirants admesos/es
ASPIRANT

PROVA DE CATALÀ

BONET RA

Exempt/a

GIROL VJP

Exempt/a

MACH NA

Exempt/a

MADRID VA

Exempt/a

MESTRE CJ

Exempt/a

MORENO VG

Exempt/a

PARRA VE

Exempt/a

PLA RA

Exempt/a

PRUNA FJ

Exempt/a

SERRABOU CP

Exempt/a

TABUEÑA RMC

Prova de català

VILASECA GJ

Exempt/a

VIVAS RS

Exempt/a

Tercer. Esmenar el punt quart del Decret 229/2020 de data 20 de febrer de 2020, d’aprovació de la llista
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu, iniciant
el procés selectiu tal i com resol el Decret 1872/2019 de 20 de desembre de 2019 relatiu a les bases i
convocatòria, amb la prova escrita sobre el temari general i el temari específic el dia 26 de juny de
2020 a les 9.30h a l’edifici de Les Cases dels Mestres, carrer Gregori Montserrat 4, de Caldes de
Montbui. El Tribunal de la selecció s’haurà de constituir a les 9.00h del matí. El tribunal farà públic al tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, la data, hora i lloc de les següents proves del procés
selectiu.
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.
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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:
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