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Assumpte:

Decret d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, que esdevé
definitiva, de nomenament del tribunal i de fixació de la data, hora i lloc d’inici de les
proves.

DECRET

Decret d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, que
esdevé definitiva, de nomenament del tribunal i de fixació de la data,
hora i lloc d’inici de les proves.

Fets
1.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 17 de novembre es va resoldre
aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció,
mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de
secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de
secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, que consta vacant a la
plantilla de personal d’aquest Ajuntament.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT
número 229 de data 28 de novembre.
L’anunci de la convocatòria es va publicar en el DOGC número 7511 de
data 5 de desembre.
1.2. En data 27 de desembre va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.
1.3. Els organismes corresponents han fet les propostes de membres que
han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció de secretari/ària interventor/a interí/na.

Fonaments de dret
L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de personal al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat
el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de
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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 la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els
aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu
objecte d’aquesta convocatòria:
Admesos:
1 ......457X
2 ......133R
3 ......030N
4 ......901A
5 ......656D
6 ......305L
7 ......513C
8 ......792J
9 ......088B
10 ......041C
11 ......217Q
12 ......602X
13 ......208N
14 ......457R
15 ......378R
16 ......817E

SEGON. Atès que tots els aspirants han estat admesos la llista provisional
esdevé definitiva.
TERCER. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les
corresponents proves a:
President/a
Senyora Carmen Vuelta Santín, com a titular; i la senyora Carmina Cuenca
Medina, com a suplent.
Vocals
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Senyor/a Xavier Fàbregas Minguillón, com a titular, i el senyor Joan Plana
Sola, com a suplent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Montferri.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE: 83BE4D06B97342569900FB5DEF0A62D0

Senyor Josep Arjona Cruz, com a titular; i el senyor Zavier Salvadó Vives,
com a suplent.
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusarlos 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.
QUART. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són
convocats per a la realització del segon exercici, consistent en la prova
pràctica a l’Ajuntament de Montferri el dia 25/01/2018 a les 9:30 hores.
Els/Les aspirants han de portar la documentació identificativa, un bolígraf i
la normativa legal no comentada segons l’establert a les Bases específiques.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en
prenguin coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis
de la corporació i a la plana web de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la
notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’art. 45.1.b) de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
SISÈ. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’
anuncis i a la plana web de la corporació.
SETÈ. Publicar en el tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament la
llista definitiva dels aspirants admesos, als efectes oportuns, així com la
designació del tribunal i la data de convocatòria per al primer exercici.

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 publicació.
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L'Alcalde.
José Ruiz Marín

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C JOSE RUIZ MARIN el dia 10/01/2018 a les 13:28:35

