Expedient núm.: 3829/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Data d'iniciació: 21/10/2021
En virtut de les competències Delegades:

FETS I FONAMENTS DE DRET

Segon. Atès el que es disposen en el punt 5.5 de les bases específiques d’aquesta
categoria on s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds, tractant-se d’un procés
d’urgència, serà de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la
convocatòria de referència, mitjançat Decret núm. 2021-1735, de data 14 de desembre de
2021, es va aprovar i es va fer pública la relació provisional de persones aspirants admeses
i excloses per participar en el procés selectiu.
Quart. Havent transcorregut el termini de 5 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de
la publicació de l’esmentada relació provisional a la web municipal i al tauler electrònic, per
a presentar esmenes i/o formular reclamacions, de conformitat amb el que es disposa en el
punt 6.2 de les bases específiques que regeixen l’esmentat procés.
Cinquè. De conformitat amb el Decret núm. 2021-1837, de data 29 de desembre de 2021,
amb la que s’aprova i es fa pública la relació definitiva de persones aspirants admeses i
excloses per participar en el procés selectiu.
Sisè. Vist el que disposa el punt 7 de les bases específiques del procés de selecció d’
urgència per crear una borsa de treball d’Oficials d’obra i manteniment (grup/categoria C2) i
Ajudants d’obra i manteniment (grup/categoria AP) pels serveis municipals de manteniment,
aprovades mitjançant Decret núm. 2021-1537, de data 10 de novembre de 2021.
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Primer. De conformitat amb el Decret núm. 2021-1537, de data 10 de novembre de 2021,
amb el que s’aproven les bases reguladores del procés de selecció d’urgència, mitjançant
concurs de mèrits, per crear una borsa de treball d’oficials d’obra i manteniment (grup
/categoria C2) i Ajudants d’obra i manteniment (grup/categoria AP) per satisfer les
necessitats puntuals i temporals de contractació laboral/nomenament de personal dels
serveis municipals de manteniment d’espai públic.

Número: 2022-0136 Data: 25/01/2022

Antecedents de fet

DECRET

Montserrat Jiménez Molina (1 de 1)
Tinenta d'Alcaldessa segona de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals
Data Signatura: 25/01/2022
HASH: 63451b72833c7f3e76ca6baa44fa1407

DECRET 2A TINENTA D'ALCALDESSA

Fonaments de dret
Primer. El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Segon. El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Personal al
servei de les entitats locals.
Tercer. El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en Catalunya en matèria de funció
pública.

Setè. El Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’
aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Vuitè. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Novè. Les bases específiques del procés de selecció d’urgència per crear una borsa de
treball d’Oficials d’obra i manteniment (grup/categoria C2) i Ajudants d’obra i manteniment
(grup/categoria AP) pels serveis municipals de manteniment, aprovades mitjançant Decret
núm. 2021-1537, de data 10 de novembre de 2021.
Sisè. La Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vista la proposta de resolució PR/2022/250 de 24 / de gener / 2022.
D'acord amb les competències delegades pel Decret d'Alcaldia 1513/2021 de 8 de
novembre, publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de 10 de novembre de 2021.

RESOLUCIÓ
Primer. Nomenar els membres del tribunal qualificador d’aquest procés selectiu que, de
conformitat amb la base setena, quedarà integrat per les següents persones:
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Sisè. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Cinquè. El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 7 de juny, pel que s’estableixen les
disposicions les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Número: 2022-0136 Data: 25/01/2022

Quart. El Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims als que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l’
Administració Local.

PRESIDENT/A: Sra. Carme Coll Gaudéns, Tècnica d’Administració General de l’
Ajuntament de Badia del Vallès.
PRESIDENT/A SUPLENT: Sr. Miguel Sánchez Laguna, Tècnic d’Administració General
de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
VOCAL 1: Sra. Montserrat Sarrión Arquillo, Tècnica de Recursos Humans de l’
Ajuntament de Badia del Vallès.
VOCAL 1 SUPLENT: Sra. Teresa Pérez Postiguillo, Tècnica de Comerç de l’
Ajuntament de Badia del Vallès
VOCAL 2: Sr. Miguel Angel Romero Cabra, designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.

La Secretària recaurà sobre un dels membres del Tribunal que tindrà veu i vot.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de la seu electrònica d’aquest
Ajuntament i a la pàgina web de la Corporació.
Signat electrònicament per Montserrat Jiménez Molina.

DECRET

Segon. El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es
especialitzats amb veu però sense vot. En aquest cas, es comptarà amb la Sra. Vanessa
Chavero Bellido, cap de serveis de l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana, i de la Sra.
Ana Redondo Martínez, tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
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VOCAL 2 SUPLENT: Sr. Francisco Márquez Ruiz, designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
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