
A N U N C I

Per Decret de la Presidència, s’ha acordat el següent:

Atès el que disposa la Base Cinquena en relació a la llista d’aspirants admesos i  
exclosos de la Convocatòria per a la contractació en règim laboral temporal a jornada  
parcial i fins a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de Personal  
Laboral adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports,  Educació, Serveis Socials i  
Sanitat.

Atès que en data 16 de febrer de 2018  es va publicar en el BOP de Barcelona, en el  
DOGC, en el taulell  d’anuncis,  en la pàgina web i la de transparència de l’Entitat  
Municipal Descentralitzada de Valldoreix la convocatòria i les bases reguladores del  
procés selectiu per a la contractació en règim laboral temporal a jornada parcial i fins  
a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de Personal Laboral  
adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat.

Atès que en data 8 de març de 2018 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds  
en relació a la convocatòria per la contractació en règim laboral temporal a jornada  
parcial i fins a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de Personal  
Laboral adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports,  Educació, Serveis Socials i  
Sanitat.

Atès que per decret de la presidència 2018-0153 (electrònic) de 4 de maig de 2018  
s’ha aprovat i publicat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos.

Atès que en data 18 de maig de 2018 ha finalitzat el termini de 10 dies hàbils per  
que els aspirants efectuïn esmenes.

Atès que dins del termini establert els aspirants que es relacionen ha presentat les  
següents esmenes:

ASPIRANTS EXCLOSOS QUE HA PRESENTAT ESMENES A LA CONVOCATÒRIA 
PER LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL I TEMPORAL A JORNADA 

PARCIAL D’UN/A. TÈCNIC/A. ADSCRIT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A.  
D’ESPORTS, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIAL I SANITAT.

Data  

Presentació  

Esmenes

Nº  

Instància
DNI Documentació esmenada i que han aportat els/les aspirants

09/05/20
18

2175 **.***.169
E

Fotocopia  compulsada  de  la  següent  
documentació:

- Títol  acreditatiu  del  Nivell  de 
Suficiència de Català (C1).

14/05/20
18

2230 **.***.976
H

Fotocopia  compulsada  de  la  següent  
documentació:

- Títol  acreditatiu  del  Nivell  de 
Suficiència de Català (C1).

D’acord amb la competència que m’atorga l’article 21.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  
reguladora de les bases del  règim local  en relació a l’article 53 i  291 del  Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.



RESOLC: 

Primer.- ESTIMAR les  esmenes  presentades  pels  aspirants  que  es  relacionen  i,  
tanmateix, incorporar en la llista d’admesos del procés de selecció de la convocatòria  
per la contractació en règim laboral temporal a jornada parcial i fins a la provisió  
definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de Personal Laboral adscrit al lloc de  
treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat.

ASPIRANTS EXCLOSOS QUE HA PRESENTAT ESMENES A LA 
CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL I TEMPORAL 
A JORNADA PARCIAL D’UN/A. TÈCNIC/A. ADSCRIT AL LLOC DE TREBALL DE 

TÈCNIC/A. D’ESPORTS, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIAL I SANITAT.
Data  

Presentació  

Esmenes

Nº  

Instància

DNI Documentació esmenada i que han aportat els/les aspirants

09/05/20
18 2175

**.***.169
E

Fotocopia  compulsada  de  la  següent  
documentació:

- Títol  acreditatiu  del  Nivell  de 
Suficiència de Català (C1).

14/05/20
18 2230

**.***.976
H

Fotocopia  compulsada  de  la  següent  
documentació:

- Títol  acreditatiu  del  Nivell  de 
Suficiència de Català (C1).

Segon.- NOTIFICAR  a l’aspirant  amb DNI **.***.169E que ha estat admès/a. en el  
procés de selecció de la convocatòria per la contractació en règim laboral temporal a  
jornada parcial i fins a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de  
Personal Laboral adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis  
Socials i Sanitat.

Tercer.-NOTIFICAR  a l’aspirant  amb DNI **.***.976H que ha estat admès/a. en el  
procés de selecció de la convocatòria per la contractació en règim laboral temporal a  
jornada parcial i fins a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de  
Personal Laboral adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis  
Socials i Sanitat.

Quart.- APROVAR la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de 
selecció de la convocatòria per la contractació en règim laboral temporal a jornada  
parcial i fins a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de Personal  
Laboral adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports,  Educació, Serveis Socials i  
Sanitat i que tot seguit es relacionen: 



ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA PER LA 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL I TEMPORAL  A 

JORNADA PARCIAL D’UN/A. TÈCNIC/A. ADSCRIT AL LLOC 
DE TREBALL DE TÈCNIC/A. D’ESPORTS, EDUCACIÓ, 

SERVEIS SOCIAL I SANITAT.

Data Presentació  Instància Nº Instància DNI

20/02/2018 900 **.***.230F

22/02/2018 955 **.***.305N

28/02/2018 1072 **.***.169E

01/03/2018 1077 **.***.058Y

01/03/2018 1079 **.***.609X

02/03/2018
 i

 05/03/2018
1152 i 1159 **.***.519Q

05/03/2018 1174 **.***.122R

06/03/2018 1195 **.***.171Z

06/03/2018 1218 **.***.129N

07/03/2018 1229 **.***.837J

07/03/2018 1231 **.***.062H

07/03/2018 1232 **.***.556L

08/03/2018 1238 **.***.976H

08/03/2018 1246 i 1251 **.***.062Z



ASPIRANT EXCLÓS DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ EN 
RÈGIM LABORAL I TEMPORAL A JORNADA PARCIAL D’UN/A. TÈCNIC/A.  
ADSCRIT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A. D’ESPORTS, EDUCACIÓ, 

SERVEIS SOCIAL I SANITAT.

Data  

Presentació  

Instància

Nº  

Instància
DNI Motiu de l’exclusió

02/03/20
18 1150

**.***.553
V

1. Manca  de  fotocòpia  compulsada  de  la  
següent documentació:

- DNI

2. Manca fotocopia compulsada o autenticada 
de la següent documentació:

- Títol acadèmic.
- Títol  acreditatiu  del  Nivell  de 

Suficiència de Català (C1).

Cinquè.- D’acord amb la base Sisena,  el Tribunal qualificador estarà constituït per:

Presidenta

Sr. Juan José Cortés García

Vocals

Sr. Pere Molero García 

Sr. Juan Manuel Orbegozo Arruti 

Secretaria

Isabel Rodríguez Pardillos 

Recordar que l’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al  
que preveuen els  articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’Octubre de “Régimen 
Jurídico del Sector Público”.

Sisè.- Convocar pel proper 29 de maig de 2018 a les 10:00 hores del matí als 
aspirants admesos per realitzar l’exercici teòric que s’especifica en la base vuitena  
apartat 8.3 de la “la convocatòria per la contractació en règim laboral temporal a  
jornada parcial i fins a la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a. de la Plantilla de  
Personal Laboral adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis  
Socials i Sanitat”.

Lloc on es desenvoluparà l’exercici teòric: 
EMD de Valldoreix
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185
08197-Valldoreix



*** Recordatori: per participar en les proves cal aportar document d’identificació  
(DNI, Carnet de Conduir, Passaport ....etc.)

Setè.-  Publicar en el Tauler d’Anuncis, en la pàgina web (www.valldoreix.cat ) i en el 
portal  de  transparència  (  http://transparencia.valldoreix.cat )  d’aquesta  Entitat  
Municipal Descentralitzada de Valldoreix.

El que es notifica per la seva publicació. 

Valldoreix, 

La Presidenta Accidental
Sra. Susana Herrada Cortés

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE

http://www.valldoreix.cat/
http://transparencia.valldoreix.cat/
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