
- RESOLUCIÓ    -

Identificació de l’expedient

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i anunci nomenament dels membres del Tribunal 
Qualificador del procés selectiu del concurs-oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a de Promoció 
Econòmica, subescala Administració Especial, grup de classificació A, subgrup A2 de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.

Relació de fets

1.- Vistes les bases de la convocatòria del procés selectiu del concurs-oposició lliure d’una plaça de 
Tècnic/a de Promoció Econòmica, subescala Administració Especial, grup de classificació A, subgrup A2 
aprovada per resolució de l’alcaldia de data 4 de febrer de 2020, publicades en el DOGC núm. 8062 de 
data 12/02/2020, al BOP amb núm. de registre 2020004066 de data 12/02/2020, al tauler d’edictes 
electrònic i a la pàgina web de l’Ajuntament així com l’extracte de la convocatòria publicat en el BOE 
núm. 51 de data 28 de febrer de 2020.

2.- Vist l’establert en el punt 5.10 de les bases generals reguladores dels processos selectius ordinaris 
per a la cobertura de les places i llocs de treball de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans, on s’estableix que el termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies 
naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. El termini per a presentar 
sol·licituds va ser del 13 de febrer al 3 de març de 2020 (ambdós inclosos).

3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la convocatòria de 
referència, cal procedir a l’aprovació provisional de la llista dels aspirants admesos/es i, en el seu cas, 
exclosos/es, conforme al disposat a les pròpies bases.

4.- Vist allò establert al Reial Decret 463/2020, dictat amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, i 
que ha establert com a regla general, respecte dels procediments administratius, la suspensió dels 
termes i terminis, si bé això no implica la paralització de totes les actuacions del procediment, de 
manera que l’Administració pot continuar desenvolupant aquelles actuacions internes (actes 
d’instrucció, informes), que permetin donar impuls al procediment, fins a aquell punt que exigeixi que 
l’interessat o un tercer hagi d’actuar, moment en el qual el procediment ha de romandre paralitzat atès 
que aquest termini (la de presentació de documentació o al·legacions per part dels particulars) sí que 
està suspès.

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.
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Tècnic/a de Promoció Econòmica (TPE)



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

RESOLC:

Primer.- Aprovar provisionalment la següent relació de persones candidates admeses i excloses de 
conformitat amb els requisits exigits a les bases de la convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic/a de 
Promoció Econòmica, subescala Administració Especial, grup de classificació A, subgrup A2 de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Referència Quatre últims dígits i 
lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu exclusió 

TPE1 ****5973X Admès/a
TPE2 ****8591D Admès/a
TPE3 ****0123R Admès/a
TPE4 ****5348V Admès/a   
TPE5 ****3321E Admès/a

TPE6 ****7366S Exclòs/a Per manca de pagament de la taxa pels drets d'examen 
dins del termini de presentació de sol·licituds

TPE7 ****6595M Admès/a
TPE8 ****9729G Admès/a   

TPE9 ****3484L Exclòs/a Per manca de pagament de la taxa pels drets d'examen 
dins del termini de presentació de sol·licituds

TPE10 ****5262G Admès/a

TPE11 ****1702D Exclòs/a Per manca de pagament de la taxa pels drets d'examen 
dins del termini de presentació de sol·licituds

TPE12 ****7201T Admès/a   

TPE13 ****5923Z Exclòs/a Per manca de pagament de la taxa pels drets d'examen 
dins del termini de presentació de sol·licituds

Segon.- Els aspirants exclosos, i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, 
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, termini que 
començarà a comptar un cop s’aixequi la suspensió de terminis derivada del Reial Decret 463/2020.

Tercer.-  Disposar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i la web municipal de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

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

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

- Secretària: Cristina Pérez Buges
Suplent:  Teresa Viaplana Costajussà

- Vocal: 1: Xavier Ramos Pujol, designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Suplent: Daniel J. Navarro Gual

- Vocal: 2:  Sandra Cortiella Salvador, Lletrada dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans
Suplent: Miquel Angel Gutiérrez Simón

- Vocal: 3: Joaquim Arolas Luis, funcionari/a de l'Ajuntament de Polinyà
Suplent: Laura Llobet Guardia

- Vocal 4: Sònia Belmonte Miras, Tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts
Suplent: Teresa Muñoz Olid



Quart.- La data de les proves es fixarà en un moment posterior a l'emissió d'aquesta resolució.

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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