
 

Expedient núm.: 1558/2019

Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Assumpte: Aprovació  llista  definitiva  d’admesos  al  procés  de  selecció,  mitjançant 
concurs i de manera urgent,  per proveir la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de 
Badia  del  Vallès  per  substitució  de  l’actual  interventor/a  per  baixa  maternal

RESOLUCIÓ 

A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm.

Aprovació de la Convocatòria i les Bases per la 
Junta de Govern Local

12/04/2019

Anunci BOP 24/05/2019

Modificació de les Bases per la Junta de Govern 
Local

26/04/2019

Anunci modificació al BOP 14/05/2019

Anunci en el DOGC 28/05/2019

Comunicació als Òrgans que hagin de proposar 
membres del Tribunal

21 i 29 de maig 2019

Termini de presentació de sol·licituds Del 29 de maig al 18 de juny 2019

Període pagament de la taxa fins a l’1/07/2019

Instància de desistiment de l’única aspirant 
exclosa del procés de selecció

Núm. 2019-E-RE-699 de data 
08/07/2019 

Vista la instància de desistiment de l'única aspirant exclosa en el procés de selecció 
donem per expirat i el termini d'esmena de les sol·licituds per a l'admissió al procés 
selectiu per a la provisió en règim d'interinitat de la plaça següent: 

Servei/Dependència Àrea de Serveis Centrals

Denominació del lloc Interventor/a

Règim jurídic Funcionari/ària interí/na 

Categoria Tècnic/a de grau mitjà

Grup/Subgrup Grup A, Subgrup A1

Jornada 
Dedicació  completa  bàsica  ordinària  amb  la 
mobilitat del lloc de treball

Complement específic 1.281,20 €

Complement de destinació 30

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern 
Local de data 5 d’abril i modificades amb data 26 d’abril de 2019, i de conformitat amb 
el 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases 
del Règim Local.

RESOLC

PRIMER.  Aprovar el llistat d’admesos definitiu tal i com es detalla a continuació:

ASPIRANTS ADMESOS:

ASPIRANT DNI

RODRIGUEZ SERRANO, JOAN ***8591**

SERRANO OÑATE, MONTSERRAT ***6751**

SEGON.  Convocar  al  tribunal  el  12  de  juliol  de  2019  a  les  10:00  hores  per  a  la 
valoració de mèrits dels aspirants admesos al lloc especificat:

Ajuntament de Badia del Vallès, primera planta
Av. de Burgos s/n

TERCER. Notificar la present resolució als interessats, als membres del tribunal i fer la 
publicació  al  tauler  d’edictes  de  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament 
[http://badiadelvalles.sedelectronica.es] i a la pàgina web d’aquest ajuntament.

Ho mana i ho signa l’alcaldessa de  Badia del Vallès, Eva Menor Cantador. Document 
signat electrònicament al marge, del qual com a secretaria municipal en dono fe.

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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