Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Aprovar la relació provisional admesos i exclosos corresponent al procés
de selecció provisió plaça vacant de funcionari/a, tècnic/a superior en Dret, lloc de
treball tècnic/a jurídic d'administració general corresponent a l'Oferta Pública
d'Ocupació 2019.
Departament Impulsor: Regidoria d'Organització i Recursos Humans
VISTA la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, amb
l’objecte de cobrir de forma definitiva una plaça de tècnic/a superior dret, vacant a
la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, inclosa a
l’oferta pública d’ocupació de 2019, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 9 de març de 2021.
VISTES les bases específiques del procés selectiu, aprovades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 9 de març de 2021 i publicades al BOP del dia 15 de
març de 2021 i al DOGC del dia 22 de març de 2021.

Ignasi Giménez Renom
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VIST que van concloure el termini de vint (20) 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 22 d’abril 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 per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure,
amb l’objecte de cobrir de forma definitiva una plaça de tècnic/a superior dret,
vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Castellar del Vallès,
inclosa a l’oferta pública d’ocupació de 2019, d’acord amb el següent detall:

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

Aspirant

2021-5219
2021-5820
2021-5641
2021-5693

CUADRADO TERUEL, CARME
DURÁN GÓMEZ, JAUME
ENRIQUE MONTSERRAT, BERTA
FERRERA I FONT, ANNA
GALLARDO JUSTICIA, MARÍA
2021-6189
LUISA
2021-5524 GARCÍA JUAN, EVA
GONZÁLEZ MILLANES,
2021-6183
MONTSERRAT

***3790**
***4269**
***4555**
***9162**

Acreditació
nivell C1
català
SI
SI
SI
SI

***4734**

SI

***5603**

SI

***5216**

SI

DNI
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2021-6009
2021-5402
2021-6193
2021-6191
2021-6170
2021-5271
2021-6126

GUTIÉRREZ MUÑOZ, CLARA
LÓPEZ AMBRÓS, CRISTINA
MARCO LLOBET, BERNAT
MOGAS LÓPEZ-NIETO, PAU
MUÑOZ CAÑADAS, CRISTINA
TORRAS GALÁN, MARTA
VERGARA BANZO, NÚRIA

***9086**
***7044**
***5893**
***6786**
***8653**
***6528**
***7796**

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

2.- Aspirants provisionalment exclosos:
Registre
entrada

Aspirant

CABALLERO BUERBA,
ALEXANDRA
2021-5467 JAÉN HERNÁNDEZ, VÍCTOR
2021-5306 LOMERO GARCÍA, ANA
2021-6106 SIMON NAVAL, GISELA
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2021-6119

DNI

Acreditació
Motiu
nivell C1 exclusió
català

***0150**

SI

***9564**
***6032**
***9031**

SI
SI
SI

1
1
1
1

1. No acreditar la satisfacció de la taxa d’inscripció a les convocatòries de
selecció de personal determinat a l’Ordenança fiscal número A1, reguladora
de les taxes per l’expedició de documents administratius i que en el cas dels
grups A1, l’import és de 20,00 euros, tal i com estipula l’article 3.h) de les
bases reguladores del procés.
SEGON.- Atorgar als aspirants un termini de 10 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per
presentar esmenes i possibles reclamacions.

Ignasi Giménez Renom
Antonio Cárceles Jurado
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TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador segons el detall següent:
President:
Sr Antonio Cárceles Jurado.
Sr. Alex Portolés da Silva (suplent)
Vocals:
Sr. Gonzalo Lluzar López de Briñas, com a vocal extern a proposta de l’EAPC.
Sr. Miquel Pedrosa Gámez (suplent), com a vocal extern a proposta de l’EAPC.
Sr. José Manuel Fernández Villaverde
Sra. Imma Brualla Ortiz (suplent)
Sr. Jaume Usall Rodie
Sra. Carme Guirao Pérez (suplent)
Sr. Pablo Maldonado Arauz, el qual actuarà com a secretari del tribunal
Sra. Elena Sánchez Bobadilla (suplent)
També podran assistir-hi com observadors, un representant dels treballadors, amb
dret a veu però sense vot.
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 12 de maig de 2021, a les 9:00
hores del matí, a l’edifici de l’ajuntament (Passeig Tolrà, 1, Castellar del Vallès).
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CINQUÈ.- Convocar, d’acord amb l’apartat 7.2.a) de les bases reguladores del
procés selectiu, als aspirants per a la realització de la prova teòrica de
coneixements:

DIA: 12 de maig de 2021
LLOC: Auditori Municipal Miquel Pont, 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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