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EDICTE

L’alcalde, el dia 17 de febrer de 2020, va dictar la resolució núm. 177/2020 referent a 
la Resolució d’admesos i exclosos del procés de selecció de provisió de lloc de treball 
de cap jurídic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la qual es transcriu a continuació: 

La Junta de Govern Local, en sessió de 2 de desembre de 2019, va aprovar les 
bases reguladores, així com la convocatòria del procés de selecció del 
procediment de provisió de lloc de treball de cap jurídic de l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat.

Aquestes bases van sortir publicades en el BOPB de 16 de desembre de 2019.

La base desena de les bases que regulen aquesta selecció, disposa que, un 
cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’ajuntament publicarà la 
resolució d’aspirants admesos i exclosos.

Atès que el termini de presentació de sol·licitud ja ha finalitzat, i d’acord amb el 
que preveuen les bases, es fa pública la llista d’aspirants :

NIF RE
1  3395****X 626  

627
2  3476****E 280 

399

En data 14 de febrer de 2020, el secretari de la Corporació, Antoni Peralta, qui 
surt nomenat com a president de la junta de mèrits a les bases que regeixen 
aquest procediment, ha entrat una instància en què sol·licita que s’aprovi la 
seva abstenció per participar en aquesta junta com a membre amb dret a vot, 
atès que tots dos candidats presentats treballen dins de l’Àrea de Secretaria i 
Serveis Jurídics, corresponent al secretari dirigir aquesta Àrea.

De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del decret 214/1990, de 30 de 
juliol.

En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1g) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local.
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Per tant, resolc: 

Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria del procediment de provisió de lloc de treball de cap jurídic de 
l’àrea de Territori i Sostenibilitat, la qual queda de la manera següent:

ASPIRANTS EXCLOSOS
 

NIF RE Motiu d'exclusió
1  3395****X 626  

627
1

2  3476****E 280 
399

1

Motius d'exclusió:
1 No haver fet constar que reuneix tots i cadascun dels requisits 

exigits en la base cinquena de les bases que regeixen aquesta 
convocatòria

Segon. Concedir un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament i al taulell d’anuncis de l’oficina d’atenció al ciutadà, per presentar 
possibles al·legacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la 
llista provisional, en cas que es no presentin al·legacions o no s’esmenin del 
efectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit i 
l’aspirant serà considerat exclòs del procés selectiu.

Tercer. Aprovar, d’acord amb el que preveu la base onzena de les bases que 
regeixen aquesta convocatòria, la designació de la Junta de Mèrits d’aquest 
procés de provisió de lloc de treball, un cop acceptada l’abstenció sol·licitada 
pel secretari de la Corporació. Aquesta Junta de Mèrits estarà integrada pels 
membres següents: 

Presidenta: Macarena Lupón Lorente, secretària-interventora de 
l’Ajuntament  de Vallgorguina
Suplent de President: Fernando Aragón Seijo, vicesecretari-secretari, 
tècnic de la junta de Govern Local de  l’Ajuntament de L’Hospitalet

Vocals:
Primer vocal: Josep Berdagué Pujol, secretari de l’Ajuntament de 
Canovelles
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Suplent de primer vocal: Maria Sanpere Herrero, secretària-interventora 
de  l’Ajuntament de Subirats

Segon vocal : Sergi Ribas Beltrán,  secretari de l’Ajuntament de Sant 
Celoni
Suplent de primer vocal: Laura Naveros Ferrer, tècnica d’administració 
general d’aquest Ajuntament

Secretari: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès

Secretari suplent: Maria Teixidor Márquez, auxiliar administrativa de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Quart. Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic i al taulell 
d’anuncis de l’oficina d’atenció al ciutadà. 
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