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DECRET NÚM. 000653/2016

Identificació de l’expedient

Expedient número RH/193/2016 relatiu a l’aprovació de la llista d’aspirants admesos/es i
exclosos/es, composició del Tribunal i data, hora i lloc de l’inici  de la selecció per cobrir
una plaça de tècnic/a mitjà/ana, arquitecte tècnic, de la plantilla del personal funcionari
per programes específics temporals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Antecedents

1. El dia 7 de novembre de 2016 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà, arquitecte tècnic
de la plantilla del personal funcionari per programes específics temporals de l'Ajuntament
de  Caldes  de  Montbui,   per  adscriure  a  un  lloc  de  treball  de  tècnic/a  de  l'Oficina
d'Habitatge.

2. A l'expedient administratiu consten els informes emesos pel cap del Servei de Recursos
Humans i el regidor de Recursos Humans. 

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposa la base quarta de les bases reguladores a l’efecte, així com
l’article  78  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

RESOLC:

Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per cobrir
una plaça de tècnic/a mitjà/ana, arquitecte tècnic, de la plantilla del personal funcionari per
programes específics temporals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Aspirants admesos:

Cognoms, nom Prova de català
López S J Prova de català
Lorente C JL Exempt
Montori A Ll Prova de català
Soria F N Exempta
Vila L G Exempta
Vilaseca G J Exempt
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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 Marc Freixa Boixader, tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Vocals

Un funcionari de carrera de l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb la categoria de tècnic
mitjà o superior.

 Titular: el senyor Xavier Cavero Buscató, arquitecte de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui.

 Suplent: el senyor Lluís Orpí Casajuana, enginyer tècnic de l'Ajuntament de Caldes
de Montbui.

Un funcionari designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 Titular: La senyora Conxa Bohigas Bausà,  de l'àrea d'Obres, Serveis i Transports,
de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 Suplent:  El  senyor  Jose  Antonio  Iglesias  González,  de  l'àrea  d'e  Gestió  de  la
Informació, de l'Ajuntament de Sabadell.

Secretari

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

 Suplent: la senyora Rosa Pérez Moreda, 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.
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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  a  partir  de
l'endemà de la publicació d'aquest decret al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Quart. El procés selectiu començarà  el dia 9 de gener de 2017 a les 09:30 hores del
matí,  a CASES DELS MESTRES C/Mestre Gregori  Montserrat,  4,  amb la prova 6.1.1
Prova escrita sobre el temari general. El Tribunal de la selecció s’haurà de constituir a les
09:00 hores del matí. 

Cinquè. El tribunal farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
Pl. Font del Lleó, 11, la data, hora i lloc de les següents fases del procés selectiu, i dels
seus resultats.

Sisè.  Els  aspirants  hauran  de  portar  el  DNI  o  document  d’identificació  a  les  proves
selectives, per si el Tribunal de la selecció considera oportú demanar-lo.

Setè. 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
la seva identitat 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.

Vuitè. Publicar aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl.
Font del Lleó, 11.

Caldes de Montbui, 13 de desembre de 2016

L’alcalde actal.                                             Faig constar que una vegada signat,
     es transcriurà al Llibre de Decrets.
     La secretària gral.

Isidre Pineda Moncusí                            Maria Remei Sala Leal
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