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ANUNCI

Per Decret d’alcaldia núm. 2021/49, de 16 de febrer, s’aprova la llista provisional 
de persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu de màxima 
urgència per a la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a per sistema de 
concurs i la constitució d’una borsa de treball,

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA                       
     
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU DE MÀXIMA URGÈNCIA PER 
A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A PER SISTEMA 
DE CONCURS, DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA I 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

De conformitat amb les bases de la convocatòria del procediment selectiu de 
màxima urgència per a la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a per sistema 
de concurs i la constitució d’una borsa de treball, aprovades per la Junta de Govern 
Local en data 21 de gener de 2021, i fent ús de les atribucions que tinc conferides 
per la legislació vigent.

Es fa pública la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses i 
s’exposa al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal www.ser.cat, als 
efectes que es puguin formular reclamacions en el termini de cinc dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. 

Les dades personals es publiquen d’acord amb la disposició addicional setena de la 
Llei 3/2018 de 5 de desembre.

En exercici de les competències que tinc atribuïdes per l’article 53, núm. 1, i) del 
Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 82 del Reglament de personal, 

RESOLC,

Primer.- Aprovar provisionalment la llista de les persones aspirants admeses i 
excloses del procediment selectiu de màxima urgència per a la cobertura d’una 
plaça d’enginyer/a tècnic/a per sistema de concurs i la constitució d’una borsa de 
treball, segons els llistats següents:

ADMESES:

DNI Aspirant
Exempció prova 
llengua catalana

4353..... JORDI RODRIGUEZ FERNANDEZ Exempt
.....525M JUAN MIGUEL CAMACHO MATIAS Exempt
46.....18L LAURA CARRIEDO ROMAN No exempta
478.....E XAVIER RAMON GUINART Exempt
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7.....99W JORDI LORENTE GARCIA No exempt
4792..... SERGI FADURDO MODESTO Exempt
.....053H JORDI JACAS REGALES Exempt
771.....S MIQUEL CREUS CREUS Exempt
38.....7R DAVID SAHUQUILLO GOMEZ Exempt
3.....81H ANTONI ESTEVE BENITO Exempt
7928..... ANTONI COTES VÉLEZ Exempt

EXCLOSES:

Registre entrada Motiu exclusió
Exempció prova 
llengua catalana

2021/985 Manca el pagament de la taxa Exempt
2021/1021 Manca el pagament de la taxa Exempt

2021/1026
Manca instància normalitzada, manca el 
pagament de la taxa Exempt

2021/1161 Instància no signada Exempt
2021/1205 Instància no signada Exempt
2021/1207 Instància no signada Exempt
2021/1209 Manca el pagament de la taxa Exempt
2021/1245 Manca el pagament de la taxa Exempt
2021/1246 Manca el pagament de la taxa Exempt
2021/1254 Manca instància normalitzada Exempt
2021/1210 Manca el pagament de la taxa Exempt

Segon.- Concedir a les persones aspirants excloses un termini de cinc dies 
naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la 
pàgina web www.ser.cat i al tauler d’anunci de l’Ajuntament, per a formular les 
reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït respecte els 
requisits per participar a la convocatòria. Les al·legacions presentades s’hauran de 
resoldre en el termini de 20 dies següents a la finalització del termini per a la 
presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les 
al·legacions s’entenen desestimades. En el supòsit que no es presentin 
reclamacions, la llista provisional s’entendrà elevada a definitiva. 

Tercer.- Establir la composició del tribunal qualificador, format per les persones 
següents, d’acord amb la base setena:

Presidenta: Sra. Marina Escribano Maspons, Tècnica d’Administració General de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Sr. Antoni Peralta Sanchez, Enginyer tècnic de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana.
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Secretària: Sra. Cristina Fígols Querol, Tècnica de Medi Ambient, de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana

o Suplent: Jordi Blanco de Alba Freixa, Delineant de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Vocal: Sr. Miquel Àngel Gutiérrez Simon, Enginyer municipal de l’Ajuntament de 
Palau Solità i Plegamans.

o Suplent: Enginyer del Consell Comarcal del Vallès Oriental, pendent de 
designar.

El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes perquè 
col·laborin amb els seus membres en la realització i valoració de les proves.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
web (www.ser.cat).”

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol 
altre recurs ajustat a dret.

Marina Escribano Maspons
Presidenta del Tribunal

Signat i datat electrònicament
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