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[decret] 
 

  
 
En data 17 de setembre de 2021, el Decret d’Alcaldia número 
D20210001002524, resol aprovar les bases reguladores per a la selecció 
d’un/a tècnic/a de salut pública, en règim funcionari interí, i la constitució d’una 
borsa de treball, 
  
Vist que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 22 de novembre 
de 2021. 
 
D’acord amb les competències que m’atorga la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
 
RESOLC:  
  
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses provisional 
de la convocatòria de referència.  
 
ADMESOS PROVISIONALS 
 

E2021017767 

E2021018059 * 

E2021018054 

 
*No acredita o justifica el certificat C1 nivell de català exigit. 
 
EXCLOSOS PROVISIONALS 
 

Núm. Registre Motiu d’exclusió 

E2021016793 3,4 

E2021016498 3,4 

E2021017964 4 

E2021017725/ E2021017729/ 
E2021017727 2,4 

E2021016465 * 1,2,3,4 

E2021017984 3 

E2021017512 3 

E2021016003 5 
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E2021017510 3 

E2021016509/ E2021016493/ 
E2021016494 2,3 

E2021018066 3,4 

E2021016339 * 3,4 

E2021016537/ E2021015832 3 

 E2021017703* 3 

E2021016413/ E2021015833 3,4 

 
*No presenta o justifica el certificat C1 nivell de català exigit. 
 
Motiu d’exclusió 
 

1. No presenta el DNI 
2. No acredita la titulació requerida 
3. No autoritza o  presenta el certificat negatiu  de delictes sexuals 
4. No presenta declaració jurada 
5. Presenta instància fora de termini 

 
Segon. Concedir un termini de 10 dies hàbils per esmenes i possibles 
reclamacions, a comptar a partir de la publicació al web municipal i a l’e-tauler. 
Si dins d’aquest termini no es presenten al·legacions la llista es considera 
elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar.  
  
Tercer. Aprovar la composició de l’òrgan de selecció en la forma següent: 
 
President 

Titular: Estanislao Arman Sáez, funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
Suplent:  Nicolau Guanyabens Calvet, funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès 

 
Vocals  

Titular: Anna Poderoso Martín, funcionària de carrera de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
Suplent:. Elena Rodríguez Sánchez, funcionària de carrera de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.  
 
Titular: Juan José Becerril Trigueros, funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
Suplent: Jose Manuel Pérez Rodríguez, funcionari de carrera de 
carrera de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
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Titular: Albert Canals Rosell, personal designat per l’Escola 
d’Administració de Catalunya. 
Suplent: Anna Maria Jané Navarro, personal designat per l’Escola 
d’Administració de Catalunya. 
 
Titular: Júlia Cid Barrio, secretària accidental de la Corporació, 
que realitzarà les funcions de secretària. 
Suplent: Mari López Conejo, funcionària de carrera de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, que realitzarà les funcions 
de secretària. 

 
Quart. Convocar els membres del tribunal de selecció a constituir-se el  27 de 
gener de 2022, a les 9.00 hores, a l’espai polivalent del teatre Margarida 
Xirgu, situat a la plaça Margarida Xirgu, núm. 4, de Montornès del Vallès. 
  

Cinquè. Convocar a les persones aspirants admeses a la realització de la 
primera prova teòrica el 27 de gener de 2022, a les 9.30 hores, a l’espai 
polivalent del teatre Margarida Xirgu, situat a la plaça Margarida Xirgu, núm. 4, 
de Montornès del Vallès. 
 
Sisè. Informar a les persones aspirants que l’ús de la mascareta és 
obligatòria i que hauran de portar bolígraf propi per poder realitzar la prova 
corresponent. 
 
Setè. Fer pública aquesta resolució a la pàgina web municipal i a l’E-tauler.  
 
Vuitè. Les persones interessades podran promoure la recusació dels membres 
al tribunal en els termes del què disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
  

 
 
Document signat electrònicament 
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