
   

 

CODI EXPEDIENT – FBP.SP. 03/2020 
 

Mª Teresa Morales Germán, Directora Tècnica de la Fundació Barberà Promoció,  
 
FAIG CONSTAR: 
Que l’òrgan de selecció en la sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2020, format per: 
Presidenta: Mª Teresa Morales Germán 
Vocal: Beatriz López Blánquez 
Secretaria: Mª Angeles Marín Lázaro 
 
I que, amb salvetat i a reserva del text definitiu de l’acta aprovada, segons l’article 206 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
“Títol: ANUL·LACIÓ CONVOCATÒRIA DE UNA BORSA DE TREBALL PER PROVEÏR UN TÈCNIC/A DE 
COMUNICACIÓ”. 
 
Atès que l’òrgan de Contractació en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de febrer de 2020, 
va acordar: 
 
Primer: Aprovar les bases de una borsa de selecció de Tècnic/a en comunicació amb termini de 
presentació de sol·licituds des de el 25 de febrer fins al dia 9 de març de 2020. 
Segon: Publicar la llista provisional de admesos i exclosos de la borsa de selecció de Tècnic/a 
en comunicació el dia 9 de juny de 2020. 
Tercer: Publicar la llista definitiva de admesos i exclosos de la borsa de selecció de Tècnic/a en 
comunicació el dia 16 de juny de 2020. 
Quart: Fixar un termini de presentació fins el dia 16 de juny de 2020, la presentació de un pla 
de comunicació com a prova escrita del procés. 
Cinquè:  Publicar la llista definitiva de admesos i exclosos de la borsa de selecció de Tècnic/a 
en comunicació el dia 16 de juny de 2020. 
Sisè: La publicació del resultat de la prova escrita el dia 10 de juliol de 2020. 
Setè: La 1ª esmena de la publicació del resultat de la prova escrita el dia 10 de juliol de 2020. 
Vuitè: La 2ª esmena de la publicació del resultat de la prova escrita el dia 10 de juliol de 2020, 
on la llista definitiva dels aspirants admesos es la següent: 
 
 

Nº Registre DNI 

04/2020 XXX2694XX 

14/2020 XXX3623XX 

15/2020 XXX5630XX 

20/2020 XXX2815XX 

22/2020 XXX7224XX 

27/2020 XXX0522XX 

37/2020 XXX3607XX 

 
 



   

 

Les persones que no assoleixin com a mínim 1,5 punts en la prova escrita / pla de comunicació 
seran NO APTE, per tant, eliminades del procés de la borsa de treball; quedant programades 
entrevistes personals per el dia 03/08/2020 per els candidats que hagin assolit la puntuació. 
 
Atès que en data 21 de juliol, rebem una reclamació d’un aspirant amb registre d’entrada  
número 12/2020, pel que manifesta: 
 
“Que després de formar part del procés de selecció Tècnic/a en comunicació que està duent a 
terme aquesta entitat no compleix els requisits de transparència i d’igualtat que demana la llei 
5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la llei 39/2015 del procediment 
administratiu”. 
 
“Que durant el desenvolupament d’aquest procés m’he trobat les següents irregularitats: 
1. A les bases del procediment de selecció no figura l’òrgan al qual t´has d’adreçar per formular 
al·legacions. 
2. Què al llistat provisional publicat el 9 de juny d’admesos i exclosos hi havia un error per qual 
restava fora de la convocatòria que no es va subsanar ni tampoc informar a l’interessat fins el 
mateix 16 de juny dia de la publicació del llistat definitiu unes hores abans que finalitzés la 
prova escrita el mateix dia a les 00.00 amb el perjudici de no comptar amb el mateix temps per 
la proba que la resta de candidats 
3. Què un cop publicat el llistat amb el resultat de la prova escrita el 10 de juliol i el publicat 
amb l’esmena del 13 de juliol no sortia per un error a la llista i es va intentar subsanar 
modificant l’esmena del 13 de juliol sense publicar una nova i que només es va fer a petició de 
l’interessat quan va donar l’avís. 
4. Què aquestes irregularitats em generant indefensió i desigualtat d’oportunitats”. 
 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar es pel que es proposa aquesta junta de l’òrgan de contractació 
per l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Acceptar la reclamació registrada amb el numero EXP. FBP S.P 01-12/2020. 
Segon: Declarar nul el procés selectiu de borsa de treball iniciat a data 25 de febrer de 2020 i 
convocar una nova borsa de treball amb data encara no determinada. 
Tercer: Publicar aquest acord al portal de la web de la Fundació Barberà Promoció. 
 
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest certificat, amb el vistiplau de la Directora 
Tècnica. 
 
Barberà del Vallès, 30 de juliol de 2020 
Directora Tècnica 
 
 
 
 
Mª Teresa Morales Germán 
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