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El 2 de juliol de 2018 pel Decret d’alcaldia s’ha aprovat la convocatòria del procés
selectiu per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de tècnic/a superior en dret en
l’àmbit de Serveis Jurídics, segons Bases generals publicades al DOGC número
7533 de l’11 de gener de 2018 i segons les Bases específiques publicades al DOGC
número 7553 del 7 de febrer de 2018.
El 26 de juliol de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds que
estableixen les bases que regulen la convocatòria abans esmentada.
Examinada la documentació presentada per les persones interessades de
l’esmentada plaça, d’acord amb el que disposa la base sisena de les Bases generals.
Per això, es considera que es donen els requisits formals i organitzatius per a
l’aprovació dels punts següents:
PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a la
convocatòria per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de tècnic/a superior en
dret en l’àmbit Serveis Jurídics, de la manera següent:
Admesos/es

Número de registro
11098 / 11646
11213
11517
11600
11601
11609
11643
11662
11667
Exclosos/es
Cap

SEGON. Advertir a les persones interessades que disposen de deu dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, d’esmena de defectes
i possibles reclamacions. Si transcorregut aquest termini, no es presenta cap
reclamació, aquestes llistes provisionals s’elevaran a definitives, sense necessitat de
cap més publicació
TERCER. Nomenar el tribunal que ha de qualificar les proves selectives, constituït
de la manera següent:
President/a:
Titular: Francesc Sancho Cano, cap d’àrea de Serveis Personals
Suplent: Mónica Clariana Nicolau, secretària corporació
Vocals:
Titular: Josep Contreras Janer, cap d’àrea de Serveis Territorials
Suplent: Núria Balmes Estrada, interventora corporació
Titular: Manel Hita Ramírez, cap d’àrea d’Organització i Recursos Humans
Suplent: Antoni E. Lázaro Soriano, inspector cap policia local
Titular: Margarita Ruiz Bobé, cap Departament Serveis Socials
Suplent: Montserrat Muñoz Montoro, cap Departament Participació Ciutadana
Titular: Vicenç Tur Martí, coordinador Promoció Econòmica
Suplent: Lidia Aguilar Fabregat, tresorera de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès.
QUART. Determinar el dia, l’hora i el lloc de les proves per a la cobertura temporal
d’un lloc de treball de tècnic/a superior en dret àmbit Serveis Jurídics.
Dia: 2 d’agost de 2018
Hora: 9 hores del matí
Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Adreça: Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: prova 1, prova 2 i prova 3.
CINQUÈ. Aquesta Resolució, amb la relació d’admesos i exclosos, s’exposarà en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
SISÈ. L’actuació dels aspirants en les proves serà per ordre alfabètic, llevat que el
Tribunal determini, per un millor desenvolupament del procés selectiu, un ordre
d’actuació diferent.
SETÈ. La publicació d’aquesta Resolució substituirà la notificació a les persones
interessades que estableix la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
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