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D’aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses al procés
selectiu urgent per la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic auxiliar
de sistemes d’informació.
En data 17 de juny de 2022, s’ha dictat decret d’Alcaldia número 279, que diu textualment:
“Antecedents:
1. Per resolució d’alcaldia número 250 de data 1 de juny de 2022, es van aprovar les
bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu urgent per
constituir una borsa de treball de personal tècnic auxiliar de sistemes d’informació.
2. En data 13 de juny de 2022 finalitzava el termini de presentació de sol·licituds
d’admissió al procés esmentat.
3. En seguiment del que estableix la base sisena reguladora d’aquest procés, correspon
aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació del motiu
d’exclusió, així com la determinació del tribunal, lloc, data i hora de començament de
les proves.
Fonaments de dret:
1. Bases reguladores del procés selectiu urgent per constituir una borsa de treball de
personal tècnic auxiliar de sistemes d’informació, aprovades per resolució d’alcaldia
número 250 de data 1 de juny de 2022.
2. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
3. 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.
4. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
estableix l’atribució que exerceix l’Alcalde en aquesta competència.
D’acord amb el manifestat,
HE RESOLT
Primer: Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés
esmentat, tal com es relaciona a continuació:
Inicials
PABP

Final NIF
517V

Català
Exempta

Castellà
Exempta

Admesa
SI
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DCF
APS
JCV
JMR
DBT
DGR

868H
166Z
725X
513Y
161K
147G

NO
NO
Exempta
Exempta
Exempta
NO

SIGNAT
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Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Segon: Indicar que les persones aspirants disposen d’un termini de 5 dies naturals per
presentar possibles al·legacions a partir de l’endemà de la publicació de la present
resolució al BOPB. Si no es presenten al·legacions dins d’aquest període o aquestes son
desestimades la llista provisional serà considerada definitiva a tots els efectes
Tercer: Designar com a membres del Tribunal Qualificador d’aquest procés a les persones
que es detallen a continuació:
PRESIDÈNCIA
Titular
Jordi Esteban Español, Secretari de l’Ajuntament de Collbató
Suplent
Nuria Vidal Martí, Tècnica d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de
Collbató
VOCALS
Titular
Daniel Charles Quintanilla, Tècnic de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Collbató
Suplent
Miguel Angel Cambon Gómez, Administratiu de l’Ajuntament de Collbató
Titular
Paloma Moreno Valle, Interventora de l’Ajuntament de Collbató
Suplent
Patrícia Castro López, Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Collbató
La secretaria del Tribunal podrà recaure en un dels membres del Tribunal o en un
funcionari de la corporació, i en aquest darrer supòsit actuarà amb veu però sense vot.
Quart: Convocar a les persones admeses el dia 29 de juny de 2022 per la realització
d’entrevistes al Casal de Cultura de Collbató, situat al Passeig de Mansuet número 9,
segons la graella indicada a continuació.
Inicials
PABP
DCF
APS
JCV
JMR
DBT
DGR

Final NIF
517V
868H
166Z
725X
513Y
161K
147G

Data
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022

Hora
9:30
9:45
10:00
11:00
11:15
11:30
11:45

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_Llista provisional admesos i exclosos
Tecnic SIAE_17062022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 18088098 E5VR3-OXZHK-A5LN0 0CC2D5B0C281FABD5F35B9DB9D315220808F2F5C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Codi per a validació: E5VR3-OXZHK-A5LN0
Data d'emissió: 17 de Juny de 2022 a les 18:02:08
Pàgina 3 de 3

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alcalde de l'Ajuntament de Collbató. Signat 17/06/2022 16:06

Cinquè: Convocar les persones aspirants admeses que obtinguin la puntuació mínima a
l’entrevista i no hagin acreditat el nivell de suficiència de llengua catalana per la realització
de les prova corresponent al Casal de Cultura de Collbató, situat al Passeig de Mansuet
número 9, el dilluns dia 30 de juny de 2022 a les 8:45 hores.
Sisè: Comunicar aquesta resolució a les persones que composen el Tribunal Qualificador.
Setè: Publicar aquesta resolució a tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament de Collbató i
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Collbató, a la data de la signatura electrònica.

Miquel Solà Navarro
Alcalde
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