Expedient núm.: 1973/2021

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I
EXCLOSOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ

Segon. Atès el que es disposa en el punt quatre de les bases específiques d’aquesta
convocatòria on s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, sent aquest
termini del 4 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos.
Tercer. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la
convocatòria de referència i considerant les disposicions del punt cinquè de les bases
específiques que regeixen aquest procés de selecció.
Fonaments de dret


Bases reguladores del procés selectiu aprovades mitjançant Resolució
d’Alcaldia núm. 2021-0683, de data 27 de maig de 2021.



Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.



Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels
preceptes determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.



Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de protecció de les administracions
públiques de Catalunya.



Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.



Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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Primer. Vistes les bases de la convocatòria del procés per a la cobertura interina de la
plaça de Tresorer/a de l’Ajuntament de Badia del Vallès, i constitució d’una borsa de
treball aprovades mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0683, de data 27 de maig
de 2021, i publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de data 31 de
maig de 2021, a la pàgina web municipal i al tauler d’edictes electrònic, i l’extracte de
la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8424 de data 03
de juny de 2021.

Número: 2021-0856 Data: 01/07/2021

Antecedents de fet

DECRET

Eva María Menor Cantador (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 01/07/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Procediment: Convocatòria per a la cobertura interina de la plaça de tresorer/a de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

RESOLC
PRIMER. Aprovar i fer pública la següent relació provisional de persones aspirants
admeses i excloses per participar al procés de selecció, de conformitat amb els
requisits exigits a les bases de la convocatòria, on a més, figuren els/les aspirants que
han de fer la prova de coneixements de llengua catalana.
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

***1169**

ALEJANDRO JAVIER LOPEZ
OCHOA

2021-E-RE3415

***2633**

MARC FIGUERA HERRERA

2021-E-RE3602

***2954**

MARTA BORRAT VALLVE

2021-E-RE3653

***5444**

SLIMANE FARSSAD HAMDAOUI

2021-E-RE3623

Observacions

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES:
Motius:
1. No haver satisfet la taxa de drets d’examen.
2. No aporta titulació mínima exigida.

CIF

Nom

Registre
d'Entrada

Data
d'Entrada

Motiu de
l'exclusió

***0983**

CARLOS RUIZ
YEBENES

2021-E-RE3672

23/06/2021
17:40

2

***4756**

OLGA TOMAS ANTON

2021-E-RE3364

09/06/2021
09:59

1

***6568**

SERGIO PELAEZ
PEREZ

2021-E-RE3317

06/06/2021
21:04

2

SEGON. De conformitat amb la base sisena de les bases especifiques que regeixen el
procés, les persones aspirants excloses disposen d’un termini de 10 dies naturals, a
comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’esmentada resolució al tauler de la
seu electrònica i a la web municipal, per a presentar esmenes i/o formular
reclamacions.
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Nom

DECRET

NIF

TERCER. En el cas que la persona aspirant hagi estat declarada provisionalment
exclosa per no haver efectuat el pagament de la taxa per drets d’examen, durant el
termini que s’atorga per esmenar deficiències només es podrà esmenar el fet de
l’acreditació de la justificació del pagament dins del termini de presentació de
sol·licituds, si per alguna raó no hagués quedat acreditat, però en cap cas es
considerarà que s’obre un nou termini per poder efectuar el pagament durant el
període de deu dies d’esmenes. El no abonament de l’esmentada taxa comportarà
l’exclusió del procés selectiu.
QUART. Les possibles reclamacions es resoldran en el termini màxim de 30 dies
següents a la finalització del termini anterior, en la resolució definitiva de persones
admeses i excloses.
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DECRET

Ho mana i signa l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Badia del Vallès, Sra. Eva Menor
Cantador

Número: 2021-0856 Data: 01/07/2021

CINQUÈ. Fer pública aquesta resolució, procedint a la seva publicació al tauler
d’edictes electrònica i a la pàgina web de l’Ajuntament, tal i com s’estableix a les
bases.

