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DECRET DE LA PRESIDÈNCIA  NÚM. 64/2016 
 
 
 
Atès el que disposa la Base Cinquena en relació a la llista d’aspirants admesos i exclosos de la 
Convocatòria pel nomenament de funcionari interí d’Arquitecte Tècnic, de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica. 
 
Atès que en data 15 i 17 de desembre de 2015, respectivament,  es va publicar en el BOP de 
Barcelona, en el DOGC, en el taulell d’anuncis i en la pàgina web de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu pel 
nomenament de funcionari interí d’Arquitecte Tècnic, de l’escala d’administració especial, subescala 
tècnica. 
 
Atès que en data 7 de gener de 2016 ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds en relació a la 
convocatòria pel nomenament de funcionari interí d’Arquitecte Tècnic, de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica. 
 
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 del procés de selecció per a 
la convocatòria pel nomenament de funcionari interí d’Arquitecte Tècnic, de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica d’ aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, i que tot seguit 
es relacionen:  
 
 

ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA D’ARQUITECTE TÈCNIC 

Data Presentació  

Instància 
Nº Instància DNI 

18/12/2015 4869 46238881A 

21/12/2016 4888 43547062N 

22/12/2015 4922 44417594V 

23/12/2015 4970 47857594E 

23/12/2015 4973 74194789D 

29/12/2015 5044 46733598J 

29/12/2015 5049 37387972T 
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29/12/2015 5050 38098220P 

29/12/2015 5054 47110431Z 

30/12/2015 5061 46473206G 

30/12/2015 5074 77676318M 

31/12/2015 5090 46806053H 

31/12/2015 5099 47158275H 

02/01/2016 
correu 

administratiu, 
rebut EMD 

04/01/2016 i 
05/01/2016 

1 i 41 52438654B 

04/01/2016 3 34748283K 

04/01/2016 6 43425673V 

04/01/2016 8 38123654G 

04/01/2016 9 37389801N 

04/01/2016 11 43439296R 

04/01/2016 16 78090960A 

05/01/2016 23 46337678S 

05/01/2016 37 77613075N 

05/01/2016 49 52168947W 

05/01/2016 52 47600798K 

05/01/2016 53 38100812R 

07/01/2016 60 47705412P 

07/01/2016 61 46814463X 

07/01/2016 62 33968337M 

07/01/2016 63 45483453X 

07/01/2016 64 46720651S 

07/01/2016 67 47656941K 

07/01/2016 69 43718536K 

07/01/2016 
document  

administratiu 
rebut EMD 
20/01/2016 

271 52307798W 
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ASPIRANTS EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA D’ARQUITECTE TÈCNIC 

Data 

Presentació  

Instància 

Nº 

Instància 
DNI OBSERVACIONS 

24/12/2015 5013 43586316M 
EXCLOSA : La titulació presentada no és 
equivalent a la plaça convocada 
d'Arquitecte Tècnic. 

31/12/2015 5098 38107038V 
EXCLÒS :La titulació presentada no és 
equivalent a la plaça convocada 
d'Arquitecte Tècnic. 

05/01/2016 36 39703865T 
EXCLOSA : La titulació presentada no és 
equivalent a la plaça convocada 
d'Arquitecte Tècnic. 

05/01/2016 51 38851684S 
EXCLÒS : La titulació presentada no és 
equivalent a la plaça convocada 
d'Arquitecte Tècnic. 

07/01/2016 56 38142337B 
EXCLÒS : La titulació presentada no es 
correspon a la professió d'Arquitecte 
Tècnic i, per tant, de la plaça convocada. 

07/01/2016 75 52210668R 
EXCLÒS : No estar compulsat el títol 
acadèmic. 

07/01/2016 
document 

correus rebut 
EMD 

08/01/2016 

88 46828269Q 
EXCLÒS : No presentar acreditació del 
carnet de conduir. 

 
 
Segon.-  D’acord amb la base cinquena 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, segons l’art. 71 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regimen Jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, 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.  
 
La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en el termini de 
10 dies hàbils establerts no s’hi presenten reclamacions. 
 
El president de la corporació estimarà o desestimarà les reclamacions formulades. Si se n’acceptes 
alguna, es procedirà a notificar personalment al recurrent en els termes de la Llei 30/1992, i tot 
seguit, s’esmenarà la llista provisional d’admesos i exclosos i s’exposarà al tauler d’edictes i la pàgina 
web (www.valldoreix.cat) de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
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Tercer.- D’acord amb la base Sisena,  el Tribunal qualificador estarà constituït per: 
 
 

President 

Sr.  Lluis Pérez Sarmiento 

Sr. Marcos Pérez Todolí  (suplent) 

Vocals 

Sr. Jose Antonio Iglesias González 

Sr.  Jordi Prado Mur (suplent) 

Sr. Lluís Madrid Cabane  

Sra. Lupe Serraima Milian (suplent) 

Secretaria 

Sra. Isabel Rodríguez Pardillos  

Sra. Concepció Foraster Arespacochaga (suplent) 

Observador 

Juan José Cortés García 

 
 
L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
 
 
Quart.- Fixar la data i el lloc en que els aspirants hauran de desenvolupar l’exercici de coneixement 
de  català: 
 

  
EXERCICI DE CONEIXEMENT DE LA LLEGUA CATALANA  : 

 
 24 de febrer de 2016  a les 12:00 hores del matí 

 
Lloc on es desenvoluparà l’exercici de coneixements de la llengua catalana:  
EMD de Valldoreix 
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 
08197-Valldoreix 

 
  

*** Recordatori: per participar en les proves cal aportar document d’identificació (DNI, Carnet de 
Conduir, Passaport ....etc.) 
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Cinquè.-  Convocar pel proper 24 de febrer de 2016 a les 12:00 hores del matí als aspirants que 
no han acreditat el nivell de Català exigit en la convocatòria ( certificat de suficiència –nivell C1- )  i 
s’ha de presentar a la prova de nivell: 
 
 

Data 
presentació 

instància 

Nº 
Instància DNI 

29/12/2015 5044 46733598J 

05/01/2016 53 38100812R 

 
 
Sisè.-  La convocatòria dels aspirants per la realització de l’exercici pràctic es publicarà juntament 
amb els resultats de la prova de català. 
 
Setè.- Publicar en el Tauler d’Edictes i en la pàgina web (www.valldoreix.cat ) d’aquesta Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 

Valldoreix, 5 de febrer 2016 

El President     Davant meu 
Sr. Josep Puig Belman    La Secretària-Interventora Accidental 
      Sra. Magda Gosálvez Climent 


