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Expedient 720/2018 relatiu al decret d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, composició del tribunal i
dates del procés selectiu d’una borsa de treball de Tècnic/a de serveis municipals i medi ambient, per
períodes de substitució del titular de la plaça.
Antecedents
1. En data 2 de març de 2018 mitjançant Junta de Govern Local es va aprovar l’expedient número 720/2018
relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de
Tècnic/a de serveis municipals i medi ambient, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per dur a terme
les substitucions del personal que ocupa el lloc de treball.
2. El dia 17 d’abril de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés
selectiu de la convocatòria d’una borsa de treball de Tècnic/a de serveis municipals i medi ambient de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
3. En data 19-04-2018, el senyor Albert Terre Parras, Tècnic Recursos Humans, ha emès un informe tècnic.
4. En data 20-04-2018, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
5. L’expedient es 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 serveis de les
entitats locals de Catalunya
- Base quarta de les bases reguladores del procés selectiu d’una borsa de treball de Tècnic/a de serveis
municipals i medi ambient, expedient 720/2018.

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 procés selectiu per a la constitució d’una
borsa de treball de Tècnic/a de serveis municipals i medi ambient de la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’escala d’administració general, sots escala tècnica, tècnica mitjana
grup A, subgrup A1, corresponent a la convocatòria amb número d’expedient 720/2018.
Aspirants admesos:
COGNOMS I NOM

CATALÀ

AGUILERA L I

Exempt/a

GARCES M JG

Exempt/a

GARCIA V M

Exempt/a

GOMEZ M A

Exempt/a

JAREÑO M CF

Exempt/a

JULIA P X

Prova de català

LOPEZ F L

Exempt/a

PORCUNA P H

Exempt/a

RIERA M O

Exempt/a

RUIZ S E

Exempt/a

SALA N M

Prova de català

SANCHEZ C J

Exempt/a

TRULLEN B J

Exempt/a

VELASCO R A

Exempt/a

Aspirants exclosos:
COGNOMS I NOM

CATALÀ

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

BUSQUETS S B

Prova de català

manca pagament taxa i DNI

FERNANDEZ Q G

Exempt/a

manca pagament taxa

FIGOLS Q C

Prova de català

manca pagament taxa

GONZALEZ C J

Exempt/a

manca CV i pagament taxa

HERNANDEZ C E

Prova de català

manca pagament taxa

RIVERA M M

Prova de català

manca pagament taxa

ROGES A N

Exempt/a

manca pagament taxa

Segon. Nomenar la composició del Tribunal:
President


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



Suplent: el senyor Xavier Cavero Buscató, arquitecte de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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Vocals
Un empleat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de la mateixa categoria o superior:
Titular: el senyor Marc Freixa Boixader, tècnic serveis municipals i medi ambient de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui,
Suplent: el senyor Lluís Orpí Casajuana, tècnic de serveis municipals i activitats de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui,
Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Titular: la senyora Carme Ruiz March del Consell Comarcal dem Maresme a Mataró.
Suplent: el senyor Jaume Viure Ribas del Consell Comarcal del Vallès Oriental a Granollers.
Secretari


Titular: el senyor Josep Solé Lluís, inspector d’obres i llicències de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.



Suplent: la senyora Carme Morales Hernández, auxiliar 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, de conformitat amb el que disposa l’article 13.3 de l’Acord de Condicions de Treball
Comunes dels Empleats Públics 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 algunes 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, Pl, Font del Lleó, 11.
Quart. El procés selectiu començarà el dia 14 de maig de 2018, a les 09,30 h del matí a l’edifici de Les
Cases dels Mestres, C/ Gregori Montserrat, 4 amb les dues primeres proves, prova escrita sobre el temari
general i prova escrita sobre el temari específic. El Tribunal de la Selecció s’haurà de constituir a les
09.00 h del matí a l’edifici de Les Cases dels Mestres. La resta de proves, el lloc de la seva realització i la
data i hora d’aquestes seran publicades pel tribunal de la selecció al tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, P. Font del Lleó, 11
Cinquè. Els aspirants hauran de portar el DNI, NIF, NIE, passaport o permís de conduir a les proves
selectives, per si el Tribunal de la selecció considera oportú demanar-lo.
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, així com la impossibilitat d’identificar-lo per part del Tribunal de la Selecció,
comportarà de forma automàtica la no superació de l’aspirant de l’esmentada prova o fase del procés
selectiu.
Setè. Consta a l’expedient informatitzat les sol·licituds dels aspirants als processos selectius.
Vuitè. Publicar aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11.

3/4
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

Novè. 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_FIRMA_1
Signat digitalment per:
Alcalde
Jordi Solé i Ferrando
23-04-2018 10:45
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