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Assumpte: Decret d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos pels Plans d’Ocupació 
de la Diputació de Barcelona 2018 
 

DECRET ALCALDIA 327/2018 
1. Fets 
 
1. Recentment va finalitzar el termini de presentació d’instàncies previst en la convocatòria del 
procés selectiu per a la provisió, a través del programa de plans d’ocupació, de tres places 
d’administratiu/auxiliar administratiu, dins l'àmbit del personal laboral temporal i en modalitat que 
s'estableixi la normativa reguladora de contractes laborals en el seu moment. 
 
2. S'ha examinat la documentació presentada per les persones interessades, d'acord amb el què 
disposen les bases reguladores esmentades, i tenint en compte el seu contingut, en relació amb 
l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
 
3. S’ha de procedir mitjançant Resolució d'Alcaldia a (i) aprovar la llista de les persones admeses i 
excloses, (ii) a designar a les persones que han de formar part del Tribunal qualificador, així com 
(iii) la fixació del calendari de realització de les proves de selecció. 
 
 
2. Fonaments de dret 
 
Primer. Legislació aplicable: 

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. 

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

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu. 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i del procediment administratiu de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Decret d’alcaldia 249/2015, de 17 de juny, pel qual es deleguen competències de l’alcalde 

a la Junta de Govern Local. 
 
Segon. Òrgan competent: 
Els articles 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), 53.1 h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen que l’Alcaldia té, entre 
d’altres, l’atribució d’aprovar les bases i les convocatòries de selecció de personal, que inclou 
l'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu, la designació del 
tribunal i la determinació del calendari de realització de proves. 
 
Per tot això, en virtut dels fets i dels fonaments de dret, aquesta alcaldia presidència  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- DECLARAR admeses a la convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'educador/a 
social a les persones aspirants següents: 
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Ordre Registre NIF 

1 1840 39T 

2 1850 17H 

3 1858 99K 

4 1877 14Z 

5 1880 01K 

6 1888 02P 

7 1890 89E 

8 1891 47N 

9 1895 99S 

10 1896 38H 

11 1909 89L 

12 1912 63T 

13 1913 69M 

14 1914 37E 

15 1922 09P 

16 1923 60C 

17 1926 35P 

19 1929 18B 

20 1930 18S 

21 1932 83X 

22 1933 91K 

23 1944 90F 

24 1951 60K 

25 1952 47L 

26 1954 88D 

28 1976 11F 

 
Segon.- DECLARAR excloses de la convocatòria del procés selectiu, a les persones aspirants 
següents: 

Ordre  Registre NIF Motiu d'exclusió 

18 1927 81L Manca homologació de titulació 

27 1958 61N No està en situació d'atur 

29 --- 31Y Fora de Termini/No està en situació d’atur 

30 --- 39L Fora de Termini 

 
Tercer.- DETERMINAR que la llista de les persones admeses i excloses s’exposarà en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal: www.calaf.cat. Les persones interessades 
podran presentar les reclamacions que creguin oportunes, en el termini de cinc (5) dies naturals a 
comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. En 
cas de no presentar-se al·legacions per part dels interessats, aquest llistat d'admesos i exclosos 
s'entendrà aprovat amb caràcter definitiu.   
 

http://www.calaf.cat/
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Quart.- DESIGNAR els membres que han de formar part del Tribunal de Qualificació del procés 
de selecció i que recau en les següents persones: 
 

TITULARS 

Presidenta El secretari interventor o persona en qui 
delegui 

Joan Miquel Roig Mestre 

 
Vocals 

Una treballadora de l’Ajuntament de Calaf Montserrat Closa Cardona 

Una treballadora del CRO Sonia Pérez Reinoso 

SUPLENTS 

President Un treballador de l’Ajuntament de Calaf Maria José Pavón Breval 

 
Vocals 

Un treballador de l’Ajuntament de Calaf Adrià Muñoz Montero 

El director del CRO Xavier Pérez Paradell 

 
 
Cinquè.- DETERMINAR que les entrevistes tindran lloc a partir del dia 13 d’aquest mes a les 
oficines de l’Ajuntament de Calaf, publicant-se l’horari de convocatòria en la pàgina web i en el 
tauler d’anuncis municipal. 
 
 
Sisè.- ESTABLIR que contra aquesta Resolució, les persones afectades poden interposar recurs 
potestatiu de reposició davant d'aquesta Alcaldia - Presidència, en el termini d'un mes, comptador 
des de la seva publicació. Contra la desestimació d'aquest recurs poden interposar el recurs 
contenciós administratiu corresponent.  En el cas que alguna persona aspirant exclosa presenti 
un escrit d’esmena i no li sigui estimat per l’Alcaldia – Presidència de la Corporació, l’escrit serà 
considerat com a recurs de reposició, a l’efecte de la possible via contenciosa – administrativa. 
 
Qui signa, l’Alcalde a Calaf, 7 de juny de 2018, davant meu el secretari interventor que en dona 
fe. 
 

L’alcalde,       El secretari interventor, 

 

 

 

 

 

 

Jordi Badia Perea       Joan Miquel Roig Mestre 
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