
Expedient: 4311910007-2022-0000021
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

LLista definitiva d'ademesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal
seleccionador i convocatòria de les proves del procés selectiu per una
plaça de tècnic/a en administració general

Fets

Per acord de Junta de Govern Local de 11 de gener de 2022, es van aprovar
les bases per convocar les proves selectives per cobrir la plaça de tècnic/a mig
de l'administració general de l’Ajuntament de Puigpelat i la constitució d'una
borsa de treball, mitjançant concurs-oposició, personal funcionari interí, a
temps parcial , escala d'administració general, subescala de gestió, subgrup de
classificació A2.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la Seu
electrònica i Portal de Transparència de l’Ajuntament, així com en el Butlletí
Oficial de la província núm. 2022-00424, de 25 de febrer i al DOGC número
8602, de data 9 de febrer de 2022.

En data 28 de març va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció.
 
Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos sense que s'hagin presentat al·legacions ni
reclamacions la llista d'admesos esdevé definitiva. 

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
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exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació
dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos/es
i exclosos/es per prendre part d'aquest procés selectiu.
 
A. ADMESOS/ES
NOM I COGNOMS NIF

BAÑOS VILLALOBOS, JAVIER 46.361.435-J

OBIOLS FIGUERAS, ERICA 47.840.779-C

RIBERA BOSCH, OLGA 43.737.471-G

SENDRA HUGUET, CRISITNA 39.716.418-H

 
B. EXLCOSOS/ES
 
NOM I COGNOMS NIF Causa d'inadmissió

BAÑOS VILLALOBOS, JAVIER XX.361.XXX-J Base 4. Manca instància
segonsmodel normalitzat

 
SEGON.- Cap aspirants ha de realitzar les proves de llengües atès que
acrediten els coneixements exigits a les bases de la convocatòria.
 
TERCER.   Nomenar els membres de la Comissió de valoració de les proves
d'acord amb la composició que determinen les bases:
 
Titulars
 
President Ingrid Torrellas Torné, Consell Comarcal de l'Alt Camp

Vocal Lurdes Quintero Gallego, Escola Administració Pública Catalunya

Secretària Josep Arjona Cruz, Diputació de Tarragona

 
Suplents
 
President Sense substitut/a nomenat/da, Consell Comarcal de l'Alt Camp

Vocal Àngels Armengol Armengol, Escola Administració Pública Catalunya

Secretari Mieuqel Díez Rodriguez, Diputació de Tarragona
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La Comissió de valoració s’ha de constituir a l'Ajuntament de Puigpelat, el dia
17 de maig de 2022, a les 9:00 hores.

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.
 
QUART. Convocar les proves que es realitzaran al Casal de Puigpelat el dia 17
de maig de 2022  i que aniran de la següent manera :
 

Prova de coneixements teòrics a les 9:15 hores
Prova de coneixements pràctics a les 11:30
Entrevistes personals a partir de les 13:30 que se succeiran per ordre de
crida d'aquells/es candidats/es que hagin superat la fase d'oposició.

 
CINQUÈ. Publicar el present acord a la seu electrònica i al taules d'anuncis
electrònic de l'Ajuntament

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

Marta Blanch i Figueras
Alcaldessa
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