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DECRET

APROVAR LA RELACIÓ D'ASPIRANTS PROPOSATS PEL TRIBUNAL
QUALIFICADOR, QUE HAN SUPERAT LES PROVES SELECTIVES PER
CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL, D’ENCARREGATS I D'OFICIALS
DE SEGONA DE LA BRIGADA MUNICIPAL PER A L’AJUNTAMENT DE
CASTELLVELL DEL CAMP.

Fets

Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019, es
van aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una borsa
de treball d’encarregats i d'oficials de segona per a l’Ajuntament de Castellvell
del Camp, personal laboral, amb caràcter temporal de conformitat amb la
Relació de Llocs de Treball aprovada; per poder cobrir futures i eventuals
necessitats de personal, i es va procedir a convocar les proves selectives
corresponents.
Realitzada la valoració dels mèrits al·legats, observats tots els tràmits legals i
vista la proposta de la relació d'aspirants aprovats que ha emès el Tribunal
qualificador i que consta a l’expedient.
El Tribunal qualificador ha proposat que integrin la mencionada borsa de treball
els senyors següents:
Nom

Puntuació

1

Sr. J. N. I. .....252M

3,92

2

Sr. E. B. M. .....374N

3,20

3

Sr. M. F. R. .....372Z

1,91

Fonaments de dret
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És competència de l’Alcaldia acordar el nomenament del personal de la
corporació, d’acord amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. APROVAR la relació d'aspirants proposats pel Tribunal qualificador,
d'acord amb la baremació dels mèrits acreditats, amb l’ordre que s’estableix, i
que és la següent:
Nom

Puntuació

1

Sr. J. N. I. .....252M

3,92

2

Sr. E. B. M. .....374N

3,20

3

Sr. M. F. R. .....372Z

1,91

Segon. NOTIFICAR als interessats la seva inclusió dins de la borsa de treball
als efectes oportuns, mitjançant la publicació del llistat a la pàgina web de l’
Ajuntament de Castellvell del Camp i al taulell d’anuncis.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'alcalde, Josep Manel Sabaté Papiol.
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