
Identificació de l’expedient

Llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs- 
oposició per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es infantils i d’educadors/es 
(auxiliar) de reforç  per a les escoles bressols municipals 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 d’educadors/es infantils i d’educadors/es 
(auxiliar) de reforç  per a les escoles bressols municipals de l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans aprovada per resolució de l’alcaldia de data 8 de juliol de 2020, publicada en el 
DOGC núm. CVE-DOGC-A-20196014-2020 de data 17/07/2020, al BOP amb núm. CVE 
2020019100 de data 20/07/2020, al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina web de 
l’Ajuntament.

2.- Vist l’establert en el punt 4 de les bases específiques d’aquesta convocatòria on s’estableix 
que el termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al DOGC. El termini per a presentar sol·licituds va ser del 20 al 31 
de juliol 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.

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 provisional 

admesos/exclosos borsa de treball d’educadors/es 
infantils i d’educadors/es (auxiliar) de reforç



RESOLC:

1.- 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 la provisió mitjançant 
concurs-oposició d’una borsa de treball d’educadors/es infantils i d’educadors/es (auxiliar) de 
reforç  per  a les escoles bressols municipals de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans:

Referència Quatre últims 
dígits i lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

BTEB01 0735M EXCLÒS/A Sol·licitud presentada fora de 
termini.

BTEB02 8164W ADMÈS/SA

BTEB03 5271J ADMÈS/SA

BTEB04 2176Q EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB05 7280R ADMÈS/SA

BTEB06 2596N ADMÈS/SA

BTEB07 2492K ADMÈS/SA

BTEB08 5385M EXCLÒS/A

No acredita degudament que 
està a l’atur o que és 
estudiant, per estar exempta 
del pagament de la taxa.

BTEB09 9834Z ADMÈS/SA

BTEB11 5207J ADMÈS/SA

BTEB12 7286D EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB13 7161K ADMÈS/SA

BTEB14 9659H ADMÈS/SA

BTEB15 6434F ADMÈS/SA

BTEB16 3585P ADMÈS/SA

BTEB17 0044A ADMÈS/SA

BTEB18 3642W EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB19 7935W EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB20 7170D ADMÈS/SA



Referència Quatre últims 
dígits i lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

BTEB21 6192X EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB22 7548S EXCLÒS/A

No acredita degudament que 
està a l’atur o que és 
estudiant, per estar exempta 
del pagament de la taxa.

BTEB23 2198P ADMÈS/SA

BTEB24 4143X EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB25 5441M EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB26 1182E ADMÈS/SA

BTEB27 0336N EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB28 3072K ADMÈS/A

BTEB29 9025V ADMÈS/A

BTEB30 1141Z ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 

convocatòria.

BTEB31 9073R ADMÈS/A

BTEB32 4150T ADMÈS/A

BTEB33 6037F ADMÈS/A

BTEB34 2352N ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria.

BTEB35 2061Z ADMÈS/A

BTEB36 1475Z ADMÈS/A

BTEB37 4545V ADMÈS/A

BTEB38 2863S ADMÈS/A

BTEB39 8164R ADMÈS/A

BTEB40 0520D ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria.

BTEB41 9448P ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria. 



Cal que aporti el justificant de 
l’exempció actualitzat.

BTEB42 1100Z ADMÈS/A

Referència Quatre últims 
dígits i lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

BTEB43 5814Q ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria.

BTEB44 4679Q ADMÈS/A

BTEB45 7516P ADMÈS/A

BTEB46 2546E ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria. 

Cal que aporti el justificant de 
l’exempció actualitzat.

BTEB47 6904E ADMÈS/A

BTEB48 8477Z ADMÈS/A

BTEB49 5914D ADMÈS/A

BTEB50 4019M EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB51 7819P ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria.

BTEB52 2052Z ADMÈS/A

BTEB53 5714R EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB54 6115A ADMÈS/A

BTEB55 7954M ADMÈS/A

BTEB56 8118M ADMÈS/A

BTEB57 0173R ADMÈS/A

BTEB58 4106Q EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB59 0592H EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB60 1905W ADMÈS/A

BTEB61 1032Z EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.



BTEB62 9053G ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria. 

Referència Quatre últims 
dígits i lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

BTEB63 9654B EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB64 0991Y ADMÈS/A

BTEB65 4345R ADMÈS/A

BTEB66 0719F ADMÈS/A

BTEB67 0465T ADMÈS/A

BTEB68 1468S EXCLÒS/A

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

BTEB69 7840Q ADMÈS/A

BTEB70 8298N ADMÈS/A

BTEB71 8547G ADMÈS/A

BTEB72 7736R EXCLÒS/A No acredita estar en possessió 
de la Titulació requerida

BTEB73 3751H ADMÈS/A

BTEB74 5024K ADMÈS/A

BTEB75 4458M ADMÈS/A 

Cal que aporti la sol·licitud 
amb el model normalitzat 
requerit a les bases de la 
convocatòria. 

BTEB76 0053S ADMÈS/A

BTEB77 7969V ADMÈS/A

BTEB78 2845H EXCLÒS/A Sol·licitud presentada fora de 
termini.

2.- Aquesta llista provisional esdevindrà automàticament definitiva de no presentar-se 
al·legacions per part dels aspirants, sense necessitat de nova publicació.

3.- 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, a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic i a 
la pàgina Web de l’Ajuntament.

4.- Respecte d’aquells aspirants quines sol·licituds tenen defectes subsanables (que figuren a 
l’apartat “Requeriment”), es concedeix un termini de 10 dies hàbils per subsanacions i/o 



aportació de la documentació assenyalada, posant de manifest que en cas contrari, se’ls tindrà 
per desistits de la seva petició, de conformitat amb allò establert a l’article 68 de la Llei 
39/2015, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

5.- 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 

       Oriol Lozano Rocabruna                                       Mª Assumpció Rodriguez Marín
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