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DECRET
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LLista definitiva d'ademesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal
seleccionador i convocatòria de les proves del procés selectiu per una
plaça de secretaria intervenció.

Fets
Per Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2022 es van
aprovar les bases per convocar les proves selectives per cobrir la plaça de
secretaria intervenció de l’Ajuntament de Puigpelat i la constitució d'una borsa
de treball, mitjançant concurs-oposició, reservada a personal funcionari amb
habilitació nacional, subescala secretaria intervenció, subgrup A1 .
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.
En data 15 de març de 2022 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 i examinades les al·legacions presentades.

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.
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Puigpelat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4D64F4F6146E4F71A47E4305D70E1BB8 i data d'emissió 31/03/2022 a les 13:58:05

A. ADMESOS/ES
NOM I COGNOMS

NIF

BARBES MARZABAL, AGNES

XX.677.XXX-M

CABRE MARTORELL, JORDI

XX.891.XXX-K

CARMONA FLORES, JUAN

XX.118.XXX-C

CASALS PEREZ, ANNA

XX.690.XXX-K

CEJUELA BARGALLO, EMMA

XX.731.XXX-J

DEL RIO MORENO, JAVIER

XX.002.XXX-N

FISCO COMPTE, MARIA

XX.003.XXX-K

FUSTER AMADES, JESUS

XX.757.XXX-Z

GARCIA BONILLO, MARIA JOSÉ

XX.877.XXX-P

GARCIA CELMA, CARIDAD ISABEL

XX.929.XXX-W

MIR CAMINAL, SONIA

XX.051.XXX-K

PUIG REIG ANGEL, FRANCESC

XX.885.XXX-K

REYES ARIAS, NICOLE STEFANIA

XX.255.XXX-S

RIVEROLA ROMERO, CHRISTIAN

XX.237.XXX-S

SIUREANETA FERNANDEZ, MARIA

XX.711.XXX-J

B. EXCLOSOS/ES
NOM I COGNOMS

NIF

Motiu d'inadmisió

BEL SALVADOR, MARIA CRISTINA

52.602.367-X

Clàusula 3 de les base.
Manca
instància
normalitzada

GALCERA BONET, BLANCA

47.681.894-L

Clàusula 3 de les base.
Manca
instància
normalitzada

LERGA FELIP, MAURA

39.908.116-B

Clàusula 3 de les base.
Manca
instància
normalitzada

OBIOLS FIGUERAS, ERICA

47.840.779-C

Clàusula 3 de les base.
Manca
instància
normalitzada

De entre les al·legacions presentades hi ha la de la candidata Anna Casals
Pérez qui va presentar tota la documentació necessària per formar part en el
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procés selectiu en temps i forma correctes i per error administratiu va ser
omesa de les llistes a candidats/es admesos/es.
SEGON. No hi ha cap aspirant admès que hagi de realitzar les proves de
llengües atès que tots acrediten el coneixement exigit 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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Puigpelat. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4D64F4F6146E4F71A47E4305D70E1BB8 i data d'emissió 31/03/2022 a les 13:58:05

Titulars
President:

Sr. Joan Plana Solà, Dir. Gral. de l'Administració Local

Vocals:

Sr. Josep Lluís Valero Nolla, EAPC

Secretari:

Sr. José Arjona Cruz, Diputació de Tarragona.

Suplents:
President:

Sr. Javier Fábregas Minguillón, Dir. Gral. de l'Administració Local

Vocals:

Sr. Joan Maria Selma Olle, EAPC

Secretari:

Sra. Carmen Vuelta Santín, Diputació de Tarragona

La Comissió de valoració s’ha de constituir a l'Ajuntament de Puigpelat, el dia
19 d'abril de 2022, a les 8:30 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 19
d'abril i que aniran de la següent manera :

Prova pràctica a les 9:00 hores.
Entrevistes personals a partir de les 12:30 que se succeiran per ordre de
crida.

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