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DECRET

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament de
la comissió de valoració i fixació de data de la primera prova de la borsa
de treball de personal funcionari interí, tècnic superior, escala
d'administració general

Fets
Per acord de Junta de Govern de data 30 de juny de 2020, es van aprovar les
bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de
tècnic superior, escala d'administració general, personal funcionari interí, de l’
Ajuntament de Castellvell del Camp, grup A1, mitjançant concurs-oposició, en
règim funcionari interí, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals
necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’
Alcaldia 2020-0000187 de data 16 de juny de 2020 es va resoldre que
existeixen necessitats urgents i inajornables, ja que en data 13 de març de
2020, el funcionari de carrera J. P. T., que ocupava en plantilla aquest lloc de
treball passa a prestar serveis en altres administracions públiques. Considerant
la impossibilitat d'acudir a un procediment selectiu per cobrir el lloc de treball de
manera permanent donada la manca de taxa de reposició per cobrir la vacant i
donat que ens resulta imprescindible cobrir la vacant perquè resulta inassolible
per un ajuntament de petites dimensions com és el de Castellvell del Camp
portar a termini tota la càrrega de feina administrativa que té amb una
disminució tan notable dels seus efectius.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la seu
electrònica de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província de
data 9 de juliol de 2020, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya de
data 15 de juliol de 2020 i en el Portal de Transparència.
Per acord de Junta de Govern de data 28 de juliol de 2020, es va rectificar una
errada material detectada, acordant publicar l'esmentada esmena i establir un
nou termini de presentació de sol·licituds.
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Aquest acord es va publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament, així com en el
Butlletí Oficial de la província de data 12 d'agost de 2020, en el Diari oficial de
la Generalitat de Catalunya de data 11 d'agost de 2020 i en el Portal de
Transparència.
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En data 9 de setembre de 2020 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’
instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc
d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per
prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’
una Borsa de treball de personal funcionari interí, tècnic superior, escala
d'administració general de l’Ajuntament de Castellvell del Camp, grup A1,
mitjançant concurs-oposició, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals
necessitats de personal d'aquest grup:
ADMESOS:
NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

ACREDITA NIVELL DE CATALÀ

SARA

JIMENEZ

GARCIA

SÍ

ARACEL·LI

CAELLES

SEVIL

SÍ

CRISTINA

ARENAS

CUADRADO

SÍ

LAURA

ABELLÓ

FIGUERAS

SÍ

ARIADNA

TUDELA

PI

SÍ

CÈSAR

GUZMAN

GRAU

SÍ

SOLEDAD

RAMIREZ

MARTINEZ

SÍ

ALBERTO

CASTILLO

REINA

SÍ

RAÜL

ARRANZ

GARCIA

SÍ

MIREIA

MUNTAS

BOVE

SÍ

OSCAR

VILADOMAT

AGUSTÍ

SÍ

Transcripció del decret número 2020-0000295 de l'ens Ajuntament de Castellvell del Camp signat per: Josep Manel Sabaté Papiol - DNI *** (SIG) en data:
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
30/09/2020
Actuacio Automatitzada Secretaria el dia 30/09/2020 a les 09:09:27

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Castellvell del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E38965C33B1F40EEBF0B95072C98972F i data d'emissió 30/09/2020 a les 09:24:24

RAMON JAUME

BOIXADERA

BOSCH

SÍ

JOAN

SANGRA

ARAGONES

SÍ

DIDAC

RAMOS

CID

SÍ

VERÒNICA

MSTRES

CANOS

SÍ

ANNA

TARRAGÓ

GARCIA

SÍ

LAIA

CUNILLERA

PLA

SÍ

YASMINA

SOLÉ

CAROLÀ

SÍ

BERNARDO

MORENO

TORROGLOSA

SÍ

ALBERT

PLANA

ARMENGOL

SÍ

MARIA DEL CARMEN

ALCUBILLA

CUESTA

SÍ

CARLA

REIG

PORTA

SÍ

EXCLOSOS:
NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

MOTIU D’EXCLUSIÓ

XAVIER

SANTAMARIA

JELONCH

RENÚNCIA

ÀNGEL FRANCESC

PUIG

REIG

MANCA PAGAMENT TAXA

DANIEL

LOPEZ

GARCIA

MANCA PAGAMENT TAXA

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’
admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’
endemà de la publicació de la present Resolució a la seu electrònica de l’
Ajuntament per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista
provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
Segon. Nomenar els membres de la Comissió de valoració de les proves, d’
acord amb la composició que determinen les bases:

President titular: Sr. Joaquim Cogollos Latham-Koenig
President suplent: Sra. Carmen Vuelta Santín
Vocal titular 1: Sr. Jordi Monrós Garate
Vocal suplent 1: Sra. Carmen Cuenca Medina
Vocal titular 2: Sr. Xavier Salvadó Vives
Vocal suplent 2: Sr. Francisco José Pueyo Gracia

Serà secretari un dels vocals.
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Els membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i els aspirants
poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
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Tercer. La Comissió de valoració s’ha de constituir a l'edifici de l'ajuntament de
Castellvell del Camp (Plaça Catalunya, 1), el dia 22 d'octubre de 2020, a les 10:
00 hores. Els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer
exercici el dia 22 d'octubre de 2020 al Centre de Dia Puig de l'Àliga de
Castellvell del Camp (Carrer Pompeu Fabra, 1), a les 11:00 hores.
El mateix dia s’ha d’anunciar la data, l’hora i el lloc de realització del segon
exercici, mitjançant exposició pública a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Quart. Notificar aquesta resolució als membres de la Comissió de valoració i
procedir a la seva publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article
58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Règim de recursos:
Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben
recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es
podrà interposar recurs contenciós d’administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

L'alcalde, Josep Manel Sabaté Papiol.
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