AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
EDICTE
Aquesta Alcaldia-Presidència ha resolt en data 18 de març de 2019, resolució número
2019/306, el següent:
“DECRET

Expedient:
Assumpte:

2018/1598
Convocatòria OSV Peó - 2018/BT/LT-FI/04

FETS
1.

2.

3.

En data 14 de novembre de 2018 es van aprovar les bases específiques que regeixen la
convocatòria 2018/BT/LT-FI/04 d’operari serveis vairs - peó. Es van publicar en el BOPT el
dia 28 de novembre de 2018, número 228, anunci 2018-09873 i en el DOGC el dia 12 de
desembre de 2018, número 7766, anunci 18.334.069.
El dia 28 de desembre de 2018, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i de
conformitat amb l’establert a les Bases de la convocatòria, es va procedir a determinar el
llistat provisional d’aspirants exclosos i admesos a la convocatòria. Es va publicar en el BOPT
del dia 26 de febrer de 2019, CVE 2019-01772.
Finalitzat el termini, 12 de març de 2019, per poder presentar les oportunes esmenes, i de
conformitat amb l’establert a les Bases de la convocatòria, es determina el llistat definitiu
d’aspirants, la constitució del Tribunal i la data en la que es durà a terme el procés de
selecció.

NORMATIVA
1.
2.

Article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal
al servei de les entitats locals
Article 53.1.h. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atorga a l’Alcaldia es troba la d’aprovar les
bases específiques de les convocatòries que l’Ajuntament vol tramitar, d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovada prèviament per el Ple del consistori municipal.

RESOLUCIÓ

FELIX ALONSO CANTORNÉ
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Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos a la convocatòria que consta en el present
Decret, per a la realització de les proves:
ASPIRANT
ALTÉS SABATÉ, CARLOS ANTONIO
ARANDA SUMARROCA, DAVID
AVILA FAJARDO, RAMON
BAIRAGUET MONTALBAN, FRANCESC
CARO BONACHI, HECTOR
CASAS MATEU, JOAN
EL MERROUNI, ABDELALI
DIAZ TORRES, ARNAU
DURAN UCETA, MARC
FILGUERAS GRANERO, JOSE LUIS
GARCIA BRIONGOS, JESÚS

DNI
***9226**
***2232**
***9876**
***9801**
***1155**
***2912**
****9223*
***1196**
***5601**
***8190**
***1720**
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GUASCH CHALE, RAMON
LAGUNA TROTÉ, ALBERT
LAHOZ GOIG, ISRAEL
LEIVA CABÚS, ROGER
LOPEZ MIGUEL, MARC
MAÑAS FELIX, MARIA JOSE
MARTINEZ BISCAMPS, PERE JOAN
MESTRE MARTINEZ, SANTIAGO
MOLINER LORENTE, JOAQUIN
PEREZ DE TUDELA MARTINEZ, JOEL
PEREZ GAVILAN, ALBERT
RUBIO FERNANDEZ, DIEGO
SERRANO DURAN, EDUARD
TARAMASSO, ANDREA LETIVIA
VALDERRMA MAJORAL, JOSEP MARIA

***6140**
***3749**
***2808**
***9813**
***3597**
***0052**
***7299**
***2421**
***1690**
***7196**
***8642**
***5556**
***7513**
****3643*
***6047**

Segon.- Aprovar la llista definitiva d’exclosos en la convocatòria són:
APSIRANT
ATCHANE, MOHAMED
CHARIF, MOHAMED
EL MAHDARI, MOHAMED
EL YAAR, HAMID
LARGO PONS, DAVID
MONTEIRO RODRIGUEZ, FERNANDO MARCIAL
VALENTIN STAN, MARIUS

DNI
****9915*
****7135*
****7579*
****3833*
***7487**
***1080**
****0447*

Tercer.- Estan convocats a realitzar la prova del nivell de català els següents aspirants.
ASPIRANT
FILGUERAS GRANERO, JOSE LUIS
GUASCH CHALE, RAMON
LAGUNA TROTÉ, ALBERT
MAÑAS FELIX, MARIA JOSE
MESTRE MARTINEZ, SANTIAGO
MOLINER LORENTE, JOAQUIN
PEREZ GAVILAN, ALBERT
RUBIO FERNANDEZ, DIEGO

DNI
***8190**
***6140**
***3749**
***0052**
***2421**
***1690**
***8642**
***5556**

Quart.- Per donar compliment a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personal i garantia dels drets digitals, i seguint les directrius de l’Apdcat juntament amb les altres
Agencies de Protecció de Dades de l’Estat de data 4 de març de 2019, el DNI de l’aspirant haurà de
mostrar-se substituint determinats números i la lletra per asteriscs.
Cinquè.- Determinar la constitució del Tribunal:
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-
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President:

Titular: Enrique López Juárez

Suplent: Xavier Borràs Solé
Secretari:

Titular: Mireia Ballesté Solé

Suplent: Martí Inglès Torres
Vocals:

Un membre proposat pel Departament de la Presidència:

Titular: no proposat - vacant

Suplent: no proposat - vacant

Un membre proposat per l’Escola d’Administració pública:

Titular: Montse González Maldonado

Suplent: Sandra Rodoreda Girona
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Un


Un



membre proposat per els Delegats de Personal:
Titular: Reyes Gordó Mora
Suplent: Eva Mestre Vidal
membre proposat per la Diputació de Tarragona:
Titular: Joan Borreguero Solano
Suplent: Albert Gil Lara

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de formar part del mateix i d’intervenir quan
concorrin les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic del Sector Públic, notificant-lo a l’autoritat convocant. Els aspirants podran recusar-los.
L’abstenció i la recusació s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 20 i 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Sisè.- Data d’inici de les proves: Es convoca als aspirants que han de realitzar la prova de català el
dia 26 d’abril del 2019, a les 09:00 hores a l’Ajuntament d’Altafulla, els quals hauran de presentarse amb el DNI per poder identificar-se. Els que no es presentin en el moment de la convocatòria
quedaran exclosos automàticament, i el procés seguirà sense ells.
La resta d’aspirants, juntament amb els que han superat la prova de català, se’ls convoca
definitivament el dia 29 d’Abril de 2019 a l’Ajuntament d’Altafulla (Plaça del Pou, 1) a les 9:30 hores,
els quals també hauran de presentar-se amb el DNI per identificar-se. Els que no es presentin en el
moment de la convocatòria quedaran exclosos automàticament. La convocatòria per a la realització
de la resta dels exercicis ho indicarà el Tribunal qualificador mitjançant anunci en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
Es convoca també als membres del Tribunal el mateix dia 29 d’Abril de 2019 a les 09:00 hores al
mateix Ajuntament d’Altafulla (Plaça del Pou, 1).
Setè.- Publiqui’s al tauler d’anuncis de la corporació.
RECURSOS
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es
podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la resolució
a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el contrari, no
suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que disposa l’article 117 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.
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Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense que
aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins
del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per
silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent”

Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde/essa
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