AJUNTAMENT
DE LA GALERA

ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm. 53/2017, de 28 de juny, s’ha procedit a l’aprovació de la relació
provisional d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la
data de la primera prova, en relació al procés de selecció per a la constitució d’una borsa de
treball de peó de brigada de l’Ajuntament de la Galera.
A continuació es fa públic el text íntegre del Decret:
“Assumpte: Aprovació de la relació provisional d’admesos i exclosos, nomenament del
tribunal qualificador i determinació de la data de la primera prova, en relació al procés de
selecció per a la constitució d’una borsa de treball de peó de brigada de l’Ajuntament de la
Galera.
1. ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat amb data 1 de juny de 2017, es van aprovar les bases
i convocar el concurs de mèrits del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de peó
de brigada de l’Ajuntament de la Galera.
Per acord del Ple municipal, de data 29 de març de 2016, es va declarar que existeixen necessitats
urgents i inajornables referides al personal de la brigada municipal, de la qual en forma part el lloc de
peó de brigada, mitjançant la contractació de personal laboral temporal, ja que aquesta plaça afecta
al funcionament d’un servei públic essencial, d’acord amb la següent justificació:
Donar cobertura a les necessitats i mancances que es produeixen en determinats períodes de
l’any per tal de realitzar tasques relacionades amb el manteniment de les instal·lacions, la
seva revisió i vigilància, la neteja i manteniment d’espais exteriors, o el muntatge i
desmuntatge d’infraestructures diverses.
Aquest personal es considera un servei prioritari per garantir les necessitats pròpies de la
població, alhora que es tracta de serveis unipersonals que no permeten la substitució en
casos o situacions que puguin deixar sense servei a l’administració.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 113, de 13 de juny de 2017, al tauler d'anuncis de la corporació, a la web municipal i
al Portal de la Transparència de l'Ajuntament.
En data 27 de juny de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés de selecció.
2. 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.
Per tot això,
HE RESOLT:
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Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball de peó de brigada de l’Ajuntament de la Galera (grup equiparable a
AP), en règim de personal laboral temporal:
Admesos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

...435W
...311E
...900N
...269N
...976L
...801K

Exclosos: Cap
Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que
determinen les bases:
President Titular: Sra. Paula Zaragoza Rosa (Secretària-Interventora, Aj. la Galera)
Suplent: Sr. Javier Cabanes García (Secretari, Consell Comarcal del Montsià)
Vocal 1 Titular: Sr. Joan Borreguero Solano (SAM – Diputació de Tarragona)
Suplent: Sr. Albert Gil Lara (SAM – Diputació de Tarragona)
Vocal 2 Titular: Sra. Rosa Maria Barceló Serrano (Secretària, Aj. Ulldecona)
Suplent: Sra. Isabel Verge Caballé (Secretària-Interventora, Aj. Santa Bàrbara)
Secretari: Recaurà sobre un dels membres del Tribunal
Assessor Titular: Sra. Anna Gilabert Tomàs (Consorci per a la Normalització Lingüística)
Suplent: Sr. Eva Bayarri Verge (Consorci per a la Normalització Lingüística)
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de
les circumstàncies previstes en els art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer.- El tribunal qualificador s’ha de constituir a la seu de l’Ajuntament de la Galera, el dia 4 de
juliol de 2017, a les 10:00 hores.
Quart.- Convocar la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, nivell bàsic
(certificat A2), per als següents aspirants admesos que no han acreditat documentalment la possessió
del nivell de català exigit:
1. ...269N
2. ...801K
La realització de la prova de coneixements de llengua catalana s’efectuarà el dia 4 de juliol de 2017, a
les 10:30 hores, a la seu de l’Ajuntament de la Galera.
Cinquè.- El mateix dia s’ha d’anunciar, mitjançant exposició pública en el tauler d’anuncis de la
Corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament i al Portal de la Transparència, el resultat de la prova de
català, així com la data, l’hora i el lloc per a la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants i
degudament justificats.
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El mateix dia es farà públic el resultat de la valoració, així com la data, l’hora i el lloc per a la
realització de l’entrevista.
Sisè.- Notificar la present resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació en el
tauler d’anuncis de la Corporació, a la web municipal i al Portal de la Transparència 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.
Setè.- Contra la resolució d’admesos i exclosos, per ser 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 des del dia següent al de la seva notificació 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 notificació.”

La Galera, 28 de juny de 2017
L’alcalde
CPISR-1 C RAMON
AGUSTI MUÑOZ
VERGE
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