
Identificació de l’expedient

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés selectiu del concurs-oposició lliure, dues 
places de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrites al lloc de treball de 
Tècnic/a Mig de Joventut, en règim de personal laboral fixe i dotades amb la retribució que 
correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball 
per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals 
temporals de Tècnic/a Mitjà/na de Joventut que es puguin produir en el termini de dos anys de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Relació de fets

1.- Vistes les bases de la convocatòria del procés selectiu de provisió mitjançant concurs- 
oposició lliure de dues places de Tècnic/a Mig de Joventut a l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans aprovada per resolució de l’alcaldia de data 29 de gener de 2021, publicada en el 
DOGC núm. CVE-DOGC-A-21032027-2021 de data 04/02/2021, al BOP amb núm. CVE 
202110005472 de data 04/02/2021, al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina web de 
l’Ajuntament.

2.- Vista la resolució de l’alcaldia núm. 2021/463 de data 17 de març de 2021, aprovant la llista 
provisional d’admesos/es i exclosos/es a l’esmentada convocatòria, obrint-se el termini per 
formular al·legacions el dia 18 de març, atès allò establert al Reial Decret 537/2020, de 22 de 
maig. 

3.- Vist que en data 31 de març de 2021 ha finalitzat el termini concedit per a presentar 
esmenes o reclamacions possibles a la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es a la 
convocatòria del procés selectiu de provisió d'una plaça de Tècnic/a Mig de Joventut a 
l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Fonaments de dret

Vista la normativa vigent en la matèria: 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
Real Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.

Atès allò establert a les bases generals i específiques reguladores de la convocatòria.

cpb/arm/olr
Assumpte: Resolució de l’Alcaldia aprovant 

llista definitiva admesos/exclosos 
Tècnic/a de Joventut - TJOV



RESOLC:

1.- Aprovar definitivament la següent relació de persones candidates admeses i excloses de 
conformitat amb els requisits exigits a les bases de la convocatòria per a la provisió mitjançant 
oposició lliure d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Joventut a l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans:

Referència Quatre últims dígits i 
lletra DNI Admès/a o Exclòs/a

TJOV01 8157Q ADMÈS/A

TJOV02 5577C ADMÈS/A
TJOV03 3810-D ADMÈS/A
TJOV04 1226-M ADMÈS/A
TJOV05 7740-F ADMÈS/A
TJOV06 9870-T ADMÈS/A
TJOV07 2594-B ADMÈS/A

TJOV08 2632-C ADMÈS/A

TJOV09 5682-L ADMÈS/A
TJOV10 1148-Z ADMÈS/A

TJOV11 0683-P ADMÈS/A
TJOV12 7513-L ADMÈS/A

TJOV13 4448-E EXCLÒS/A

TJOV14 3161-G ADMÈS/A

TJOV15 7387-J ADMÈS/A

TJOV16 7607-F ADMÈS/A

TJOV17 3896-H ADMÈS/A

2.- Fer pública aquesta resolució, procedint la seva publicació en al tauler d’edictes electrònic i 
a la pàgina Web de l’Ajuntament, tal i com s’estableix a les bases de la convocatòria. 

Palau-solità i Plegamans, a la data de la signatura electrònica.

                 Ho mana i signa
                   L’alcalde                                                               
                                                                                               La secretària accidental

      Oriol Lozano Rocabruna                                           Teresa Viaplana Costatjussà
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