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Proposta d'aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos,
nomenament de Tribunal i fixació data de la prova

Fets
Per Decret de l’Alcaldia de data 10 de desembre de 2019 es van aprovar les
bases i convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball per
seleccionar una persona que han d’ocupar una plaça de conserge en règim
laboral temporal i per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d’
aquesta categoria professional. Les bases van ser rectificades per error
material per Decret d’Alcaldia de data 2 de gener de 2020.
La convocatòria i el text íntegre de les bases i l’oferta, es van publicar al Servei
d’ocupació de Catalunya (SOC), amb número d’oferta 09-2019-35179.
En data 17 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, ampliant-se novament per
rectificació de les bases per error material, finalitzant el termini de presentació
de sol·licituds el dia 7 de gener de 2020.

Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’article 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:
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PRIMER. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per
prendre part en les proves selectives per constituir una borsa de treball per
seleccionar una persona que ha d’ocupar una plaça de conserge en règim
laboral temporal i per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d’
aquesta categoria professional, atès que per decret d’alcaldia es va acordar
que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir-la, ja que l’
Ajuntament gestionarà el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de
Montferri.
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Admesos:
Aspirant

DNI

Montserrat Bellmunt Canals

***8409**

Maria Mercè Gassó Bellmunt

***2504**

Matilde Montalà Figuerola

***8385**

Exclosos: CAP
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’
admesos i exclosos tenen un termini de 2 dies comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis i al Web municipal per
formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà
definitiva sense necessitat de nova resolució.
SEGON. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord
amb la composició que determinen les bases:
President
Senyor Josep Arjona Cruz, com a titular; i el senyor Xavier Salvadó Vives, com
a suplent.
Vocals
Senyora Griselda Fontova Givernau, com a titular, i la senyora Núria Paris
Fortuny, com a suplent.
Senyora Elionor Vila Calaf, com a titular; i la Senyora Gemma Guillemat Turdiu,
com a suplent.
Secretaria: serà exercida per un dels vocals designats.
Assessors: Titular Sra. Teresa Guasch Ventura, del Consorci per a la
Normalització Lingüística i com a suplent la Sra. Montse Cardo Josa del
Consorci per a la Normalització Lingüística.
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Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de règim del sector públic.
TERCER. El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Montferri
el dia 16/01/2020 a les 09:00 hores.
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QUART.- Els aspirants que no han justificat els coneixements de llengua
catalana i castellana exigits a la convocatòria són els següents:
No acreditació coneixement de llengua catalana exigit:
Aspirant

DNI

Montserrat Bellmunt Canals

***8409**

Maria Mercè Gassó Bellmunt

***2504**

Matilde Montalà Figuerola

***8385**

Els aspirants que no han justificat posseir coneixements de llengua castellana
exigits a la convocatòria són:
No acreditació coneixement de llengua castellana exigit:
Aspirant

DNI

Maria Mercè Gassó Bellmunt

***2504**

Per a la realització de la prova de coneixements de llengües són convocats a l’
Ajuntament de Montferri el dia 16/01/2020 a les 09:00 hores.
Per a la realització de l’entrevista personal i valoració de mèrits són convocats
a l’Ajuntament de Montferri el dia 16/01/2020 a les 10:30 hores.
L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament
s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra A.
CINQUÈ. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’
anuncis i a la plana web de la corporació.
SISÈ. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva
publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’
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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.
SETÈ. Contra la resolució d’ admesos i exclosos que es un acte de tràmit no hi
caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva,
es podrà 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 publicació.

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.
José Ruiz Marín
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