
 
 

 
 

 
A N U N C I 

 
  
 

Per Decret de la Presidència, s’ha acordat el que a continuació es transcriu: 
 

 
“ Atès el que disposa la Base Sisena en relació a la llista d’aspirants admesos i exclosos de la 
Convocatòria del procés de selecció de personal funcionari de carrera, escala d’administració 
general, subescala Administrativa grup C1 adscrita al servei d’atenció ciutadana (fitxa SSGG24, 
lloc 2.2.3.b). 
 
 
Atès que en data 3 d’abril 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 de selecció de personal funcionari de 
carrera, escala d’administració general, subescala Administrativa grup C1 adscrita al servei 
d’atenció ciutadana (fitxa SSGG24, lloc 2.2.3.b). 
 
 
Atès que en data 9 d’abril de 2018 es va publicar un extracte de la convocatòria  en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 
 
Atès que en data 23 d’abril de 2018 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds en relació a 
la convocatòria del procés de selecció de personal funcionari de carrera, escala d’administració 
general, subescala Administrativa grup C1 adscrita al servei d’atenció ciutadana (fitxa SSGG24, 
lloc 2.2.3.b). 
 
 
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.- APROVAR la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del 
procés de selecció de personal funcionari de carrera, escala d’administració general, subescala 
Administrativa grup C1 adscrita al servei d’atenció ciutadana (fitxa SSGG24, lloc 2.2.3.b) i que tot 
seguit es relacionen:  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  
ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA 

D’ADMINISTRATIU/VA. FUNCIONARI ADSCRIT AL 
SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA  

  
  

Data Presentació  Instància Nº Instància DNI 

05/04/2018 1634 **.***.559E 

06/04/2018 1646 **.***.335H 

09/04/2018 i 12/04/2018 1673 i 1735 **.***.530T 

11/04/2018 i 12/04/2018 1719 i 1737 **.***.741F 

12/04/2018 i 13/04/2018 
1742, 1756 i 

1759 
**.***.352S 

12/04/2018  i 20/04/2018 1743 i 1893 **.***.154W 

16/04/2018 1770 **.***.195A 

16/04/2018 1773 i 1786 **.***.945P 

16/04/2018 1777, 1890,1891 **.***.569W 

16/04/2018 1783 **.***.324A 

16/04/2018 1784 **.***.972D 

17/04/2018 1798-1847 **.***.798J 

17/04/2018 1819 **.***.855D 

18/04/2018 1832 **.***.483R 

18/04/2018 1848 **.***.321S 

18/04/2018 1851 **.***.277J 

18/04/2018 1857 **.***.851Z 

19/04/2018 1858 **.***.197R 

19/04/2018 1865 **.***.236Z 

19/04/2018 1867 **.***.977P 

19/04/2018 1868 **.***.083G 

19/04/2018 1875 **.***.541Y 

20/04/2018 1911 **.***.443G 



 
 

 
 

20/04/2018 1912 **.***.487B 

23/04/2018 1914 **.***.535X 

23/04/2018 1916 **.***.694D 

23/04/2018 1920 **.***.924H 

23/04/2018 1923 i 1940 **.***.148D 

23/04/2018 1924 **.***.178D 

23/04/2018 1925 **.***.544C 

23/04/2018 1927 **.***.858P 

23/04/2018 1931 **.***.741J 

 
 

 ASPIRANTS EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA D’ADMINISTRATIU/VA. FUNCIONARI 
ADSCRIT AL SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI MOTIU 

03/04/2018 1423 **.***.951P 

 Manca de pagament de les taxes 
 Manca de la part posterior del DNI i la 

fotocopia no es llegeix el nº complert 
del DNI 

 Titulació inferior a la requerida  
 Manca de compulsa del certificat de 

nivell de Català 

17/04/2018 1806 **.***.326A 

Manca de compulsa: 
 DNI                                                       
 Títol acadèmic 
 Certificat de nivell de català 

18/04/2018 1834 **.***.916S 
Manca de compulsa: 

 DNI                       
 Certificat nivell de català                                 

23/04/2018 
1937  

(etram 1640) 
**.***.929Z 

Manca de compulsa: 
 DNI                                                       
 Títol acadèmic                  
 Certificat nivell de català 

23/04/2018 
1946  

(etram 1647) 
**.***.994V 

Manca de compulsa: 
 DNI                                                       

23/04/2018 
1947  

(etram 1649) 
**.***.999K 

Manca de pagament de la taxa de drets 
d’examen                                                                          
Manca de compulsa:                              

 DNI                                                       
 Títol acadèmic                  
 Certificat nivell de català 



 
 

 
 

Segon.-  D’acord amb la base sisena de la convocatòria, CONCEDIR un termini de 10 dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació  per a que s’hi pugin fer esmenes, d’acord amb el que 
disposa l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva 
exclusió o els que s’hagin pogut produir  per omissió o error. 
 
Els aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error imputable que 
hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos de la convocatòria.  
 
El president/a. de la corporació estimarà o desestimarà les reclamacions i esmenes formulades. Si 
se n’acceptes alguna, es procedirà a notificar personalment al recurrent en els termes de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 
tot seguit, s’esmenarà la llista provisional d’admesos i exclosos i s’exposarà al tauler d’anuncis, la 
pàgina web i portal de transparència de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
 
Tercer.- Aspirants que han estat admesos tal i com s’exposa en l’apartat primer d’aquesta 
resolució, però que hauran de presentar el certificat de coneixements de la llengua catalana 
compulsada o autenticada. 
 
Si l’aspirant no presenta el document compulsat o autenticat en el termini establert en les bases 
de la convocatòria (-base 4 apartat h)- ) hauran de realitzar  la prova de coneixements de la 
llengua catalana. 
 
Relació d’aspirants que han presentat còpia no compulsada o autenticada de coneixements de la 
llengua catalana:  
 
 

ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA 
D’ADMINISTRATIU/VA. FUNCIONARI ADSCRIT AL SERVEI 

D’ATENCIÓ CIUTADANA ELS QUALS NO HAN PRESENTAT EL 
CERTIFICAT DE CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALANA 

DEGUDAMENT COMPULSAT O AUTENTICAT 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI OBSERVACIONS 

18/04/2018 1857 **.***.851Z 
Manca de compulsa:                                          

 Certificat nivell de 
català                                  

19/04/2018 1875 **.***.541Y 
Manca de compulsa:                                          

 Certificat nivell de 
català                                  

23/04/2018 1925 **.***.544C 
Manca de compulsa:                                          

 Certificat nivell de 
català                                  

 
 
 
Quart.- Aspirants que han estat admesos tal i com s’exposa en l’apartat primer d’aquesta 
resolució i que no han presentat el certificat de coneixements de la llengua catalana. 
 



 
 

 
 

Si l’aspirant no presenta el document compulsat o autenticat en el termini establert en les bases 
de la convocatòria (-base 4 apartat h)- ) hauran de realitzar  la prova de coneixements de la 
llengua catalana. 
 
Relació d’aspirants:  
 

 ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA 
D’ADMINISTRATIU/VA. FUNCIONARI ADSCRIT AL SERVEI 

D’ATENCIÓ CIUTADANA ELS QUALS NO HAN PRESENTAT EL 
CERTIFICAT DE CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALANA  

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI 

16/04/2018 1784 **.***.972D 

18/04/2018 1851 **.***.277J 

19/04/2018 1865 **.***.236Z 

23/04/2018 1916 **.***.694D 

23/04/2018 1931 **.***.741J 

 
 
Cinquè.- D’acord amb la base Setena,  el nomenament del Tribunal Qualificador es publicarà 
juntament amb la llista definitiva d’admesos i exclosos. 
 
Així mateix, 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.- La relació d’aspirants que s’hauran de presentar a la prova de coneixements de la llengua 
catalana i la data de la mateixa, es publicarà conjuntament amb llista definitiva d’admesos i 
exclosos. 
 
 
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,  

El Presidenta Accidental 
Sr. Joaquim Castelló López 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE 
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