
 

Expedient Núm.: 1998/2017

Assumpte:  Llistat Definitiu d’Admesos al procès selectiu de la Biblioteca municipal 
amb constitució de borsa de Treball

DECRET  

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1998/2017, relatiu a les bases reguladores per al procès de selecció 
per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de la Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia 
del Vallès amb constitució d’una borsa de treball.

II. Relació de Fets

1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 11 d’octubre de 
2017, va aprovar la llista d’admesos i d’exclosos provisional, per a la cobertura d’una 
plaça de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca – TAB – a Badia del Valès. 

2. Amb data 12/10/2017 s’obre el període d’esmenes de 5 dies hàbils atenent l’article 
68  de  la  llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, reduït per raó d’urgència.

3. Vista la documentació presentada pels aspirants amb dret d’esmena.

III. Fonaments de dret

1r. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

2n.Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d´ octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat 
Públic.

3er.  D’acord punt 6.7 del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya (2014), que es 
deriva de la Llei 4/1993 i que fixa en 4 el nombre de personal tècnic auxiliar necessari 
a  les  biblioteques  locals  dels  municipis  amb  població  entre  els  10.000  i  20.000 
habitants. 

4rt. Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General 
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració general de l'Estat i de Provisió de 
Llocs de treball i Promoció Professional.

5. Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció de funcionaris 
d'Administració Local. 

6è.  De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució de 
l’alcaldia núm. 229/2015, de 23 de març de 2016.
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Per tot això,

RESOLC

Primer. Aprovar el llistat d'admesos definitiu, tal i com es detalla a l’annex 1 d'aquesta 
resolució,   per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca -TAB- a 
Badia del Vallès.

Segon. Convocar els aspirants que no han acreditat el certificat de nivell C de català a 
la prova que tindrà lloc el dia 20/10/2017 a les 10.00 hrs a l’Ajuntament de Badia del 
Vallès.

Tercer. Comunicar  a  tots  aquells  aspirants  inclosos  al  llistat  annexat  1,  que  és 
imprescindible i excloent la presentació del NIF, NIE o document anàleg original per 
identificar-se.  Sense  aquesta  acreditació  no  es  podrà  realitzar  cap  prova  i 
automàticament quedarà exclòs del procés selectiu.

Cinquè. Notificar el present acord als interessats mitjançant publicació a la pàgina web 
d'aquest Ajuntament i al taulell d'anuncis de la mateixa corporació. 

Badia del Vallès, document signat electrònicament, Montserrat Jiménez Molina, tinenta 
d'alcaldessa segona, de l´àrea de serveis centrals.       
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Expedient: 1998/2017

Assumpte:  Llistat  definitiu  d'admesos  a  borsa  de  treball  per  a  cobrir  la  plaça  de 
Tècnic/a auxiliar de la Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia del Vallès publicada al 
BOP el 08/08/2017

BORSA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA – ANNEX 1

ADMESOS DEFINITIUS:

46801124B

46803338V

33884029S

54095025Z

39433703L

44987699K Pendent prova de català

33895746W

53340987P Pendent prova de català

44021233S

53291329F

40527658W

46800173A

47160081F

39383822W

52194476R

46458844V

44989422L

46719697G

46871941B

53026903N

45494885B

34741958K

53836638D

43555077T

53329758A

77125902W

45857210V
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47176846M

52918833L

47159866E

46826274E

47236530G Pendent prova de català

34745521L

34746683P

46946448K

52915758A

53129229B

53292838K

47793437N

33899804N Pendent prova de català

47895754W

45482932H

47162119K

38816052X Pendent prova de català
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