Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Relació provisional admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per
a la constitució d'una borsa de personal tècnic/a en comerç i consum
Departament Impulsor: Regidoria d'Organització i Recursos Humans
VISTA la convocatòria del procés de selecció, mitjançant sistema concurs oposició
lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic/a mitjà/na de
comerç i consum, aprovada per decret d’alcaldia núm. 17 del dia 12 de gener de
2021.
VISTES les bases específiques del procés selectiu, aprovades per decret d’alcaldia
núm. 17 de 12 de gener de 2021 i publicades al BOP del dia 20 de gener de 2021 i
al DOGC del dia 25 de gener de 2021.

Ignasi Giménez Renom
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VIST que van concloure el termini de deu (10) dies naturals comptats a partir del
següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC per presentar
les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu.
VIST l’informe proposta del cap d’unitat de Recursos Humans de data 3 de març de
2021.
ATÈS el que preveu l’apartat 5.1 de les bases reguladores del procés selectiu, pel
que fa a la relació de persones admeses i excloses.
ATÈS que la competència per l’aprovació d’aquest expedient correspon a l’alcalde,
d’acord amb l’article 53.1 lletra h) del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses
corresponent a la convocatòria del procés de selecció, mitjançant sistema concurs
oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic/a
mitjà/na de comerç i consum, d’acord amb el següent detall:

Antonio Cárceles Jurado
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1.- Aspirants provisionalment admesos:
Registre
entrada

Aspirant

DNI

2021-1838
2021-1986
2021-1239
2021-2372
2021-1963
2021-1913
2021-1971
2021-2364
2021-1810
2021-1284

AVENDAÑO MATA, EVA
COLOMINA ESCRIBANO, RAQUEL
ENRIQUE MONTSERRAT, BERTA
FERRÉ OLLES, ÀNGEL
GIMÉNEZ SUGRAÑES, GEMMA
GÓMEZ SILVA, FRANCESCA
HIJANO SALVADÓ, GUILLEM
LLOBET SERRA, XAVIER
MARTÍN AGUSTÍ, MERITXELL
MARTÍN ARAUJO, JESÚS

***8298**
***5434**
***4555**
***2586**
***6495**
***0357**
***7577**
***4651**
***7611**
***1856**
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2021-2339
2021-1357
2021-2340
2021-1237
2021-1784
2021-1918
2021-2357
2021-2261
2021-2263
2021-1256

MORALES GERMAN, MÓNICA
MORENO FERNÁNDEZ, DANIEL
MOYA TEJERINA, ERICA MERÍA
NADAL PUIG, JOSEP MARÍA
ORTIZ DE GALISTEO LARA, LIDIA
REDONDO MARTÍNEZ, CRISTINA
RUIZ
GONZÁLEZ,
MARÍA
MONTSERRAT
SEBASTIÀ VIGUES, ANNA
TERES I ARCARONS, JÚLIA
VERT PEIRO, NÚRIA

***3942**
***5537**
***3412**
***0612**
***6245**
***8665**

SI
SI
SI
SI
SI
SI

***9185** SI
***4318** SI
***2557** SI
***1183** SI

Els aspirants que no acrediten el català resulten admesos condicionats a acreditar o
superar la prova de coneixements de català C1.
2.- Aspirants provisionalment exclosos:

Signatura 2 de 2

Ignasi Giménez Renom
Antonio Cárceles Jurado

04/03/2021 Secretari actal.
Signatura 1 de 2

04/03/2021 Alcalde

Registre
entrada

Aspirant

Acreditació Motiu
nivell
C1 exclusió
català

DNI

LLEDÓ CARMONA, FRANCISCO
***7859**
JAVIER
SI
2021-1676 ORTEGA ORTEGA, MONTSERRAT ***4970** NO
2021-1267

2
1i2

1. No acreditar estar en possessió de qualsevol diplomatura, grau universitari o
titulació equivalent, com estipula l’article 3.e) de les bases reguladores del
procés.
2. No adjuntar fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o NIE en vigor, com
estipula l’article 4.1.b) de les bases reguladores del procés.
SEGON.- Atorgar als aspirants un termini de tres dies comptats des de l’endemà de
la publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per presentar
esmenes i possibles reclamacions.
TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador segons el detall següent:
President:
Sr. Pablo Maldonado Arauz
Sr. Jaume Usall Rodie (suplent)
Vocals:
Sr. Pedro Antonio Gallego Cañizares, com a vocal extern a proposta de l’EAPC.
Sra. Emma Laredo Hernández (suplent), com a vocal extern a proposta de l’EAPC.
Sra. Maria Àngels Lasheras Artau
Sra. Mar Puig Mollet (suplent)
Sra. Carme Guirao Pérez
Sr. Conxita Luna Tarrés (suplent)
Sra. Elena Sánchez Bobadilla, la qual actuarà com a secretària del tribunal.
Sr. Jaume Donat Pascual (suplent).
També podran assistir-hi com observadors, un representant dels treballadors, amb
dret a veu però sense vot.
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Els i les aspirants podran exercir el dret de recusació dels membres de l’òrgan
selectiu d’acord amb les causes generals de recusació previstes a la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
QUART.- Convocar i constituir el tribunal el dia 18 de març de 2021, a les 09:30
hores del matí, a l’edifici de l’ajuntament (Passeig Tolrà, 1, Castellar del Vallès).
CINQUÈ.- Convocar, d’acord amb l’apartat 7.2.1. de les bases reguladores del
procés selectiu, als aspirants per a la realització de la prova teòrica de coneixements
específics:
DIA: 18 de març de 2021
LLOC: Auditori Municipal Miquel Pont (Edifici d’El Mirador), Plaça del Mercat, s/n
HORA: 10:30 hores del matí
resolució

a

la

pàgina

web

municipal
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SISÈ.Publicar
aquesta
(www.castellarvalles.cat).
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