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Amb data 10 de juny de 2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0753, es
procedeix a esmenar les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant sistema de
concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de Tresorer/a
de l’Ajuntament de Badia del Vallès i constitució d’una borsa de treball, en els següents
apartats:
En la base tercera “Requisits dels aspirants”, concretament en l’apartat a), en el
paràgraf que diu:

Ha de dir:

En la base setena, en la designació de la presidència del Tribunal Qualificador en el
paràgraf que diu:
Presidència: Un/a funcionari/a de carrera, especialitzat/da en la matèria, designat per
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Ha de dir:
Presidència: Un/a funcionari/a de carrera, especialitzat/da en la matèria, designat per
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència.
L’Alcaldessa, Eva Maria Menor Cantador
Badia del Vallès, 10 de juny de 2021

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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a) Tenir la nacionalitat espanyola
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a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels altres estats membres de la
Unió Europea als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea. També
seran admesos el/la cònjuge, els/les seus/ves descendents i els/les descendents del
cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els/les conjugues no
estiguin separats de drets i els/les descendents menors de 21 anys o majors d’aquesta
edat però que vinguin a càrrec dels/de les seus/ves progenitors/es. En qualsevol cas,
la persona aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar
documentalment la seva nacionalitat amb document vigent.
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ESMENA DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU,
MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA
COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA DE TRESORER/A DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I, CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL

