
Identificació de l’expedient

Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal 
Qualificador del procés selectiu de provisió mitjançant concurs- oposició per a la creació 
d’una borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars d’Informàtica 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 per a la creació d’una borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars d’Informàtica de 
l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans aprovada per resolució de l’alcaldia de data 27 
d’abril de 2021, publicada en el DOGC núm. CVE-DOGC-A-21118034-2021 de data 
03/05/2021, al BOP amb núm. CVE 202110063388 de data 03/05/2021, al tauler d’edictes 
electrònic i a la pàgina web de l’Ajuntament.

2.- Vista la resolució de l’alcaldia núm. 2021/932 de data 31 de maig de 2021, aprovant la llista 
provisional d’admesos/es i exclosos/es a l’esmentada convocatòria.

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.

RESOLC:

Primer.- Nomenar els membres del Tribunal Qualificador d’aquest procés selectiu que quedarà 
integrat per les persones següents: 

 President: Francesc Pallarols Rusca, funcionari de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans
Suplent: Mª Assumpció Rodríguez Marín

 Secretària: Cristina Pérez Buges
Suplent:  Carmen Pérez Garcia

cpb/arm/olr
Assumpte: Resolució Alcaldia convocant aspirants 

data i lloc realització proves procés selectiu BTTAINF



 Vocal 1: Sandra Cortiella Salvador, lletrada dels serveis jurídics de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans
Suplent: Teresa Muñoz Olid

 Vocal 2: Miriam Medran Llonch, Tècnica de transparència i participació ciutadana de 
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
Suplent: Roser Alegre Martin

 Vocal 3: Pere Méndez Cordobés a proposta de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Suplent: Xavier Narváez Cases

 Vocal 4: Albert Mauri Sambonete, Tècnic Mig d’Informàtic de l'Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans
Suplent: Elena Jimenez Galobart

Segon.- Es convoca al tribunal qualificador el dia 18 de juny de 2021, a les 8:30 hores a la Policia 
Local per a portar a terme la realització del procés selectiu establert.

Tercer.-  Es convoca als aspirants admesos/es per a la realització de les següents proves, els 
quals hauran de presentar-se amb el DNI:

Data Lloc Hora inici prova Proves
18/06/2021 Policia Local 9:00 Prova pràctica
18/06/2021 Policia Local 11:00 Entrevista personal
18/06/2021 Policia Local 12:30 Prova de Català

Quart.- Fer pública aquesta resolució, procedint la seva publicació 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 

   Oriol Lozano Rocabruna                                                Mª Assumpció Rodriguez i Marín
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