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Constitució Borsa de Treball de personal laboral temporal d'informador/a
turístic/a

Fets
Per Resolució de l'Alcaldia núm. 10, de data 21 de gener de 2020, es van
aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir la borsa de
treball de personal laboral temporal d'informador/a turístic/a, denominació
informador/a turístic/a (equiparable a la categoria laboral d'auxiliar administratiu
(Grup C, subgrup C2), per tal de cobrir de manera àgil i ràpida vacants,
substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d'aquest grup
professional que es doni a l'Ajuntament de Benifallet, i mitjançant el mateix
sistema selectiu concurs oposició.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la seu
electrònica, en el portal de la transparència, i en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
En data 17 de febrer de 2020 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per pendret part en el procés de selecció.

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 la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per
prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar de la
constitució de la borsa de treball de personal laboral temporal d'informador/a
turístic/a, denominació informador/a turístic/a (equiparable a la categoria laboral
d'auxiliar administratiu (Grup C, subgrup C2), mitjançant concurs de valoració
de mèrits, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de
personal d'aquest grup professional.
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Admesos:
NOM

DNI

Exempció de realitzar coneixements de llengua catalana

Vallespi Povill, Silvia

***7884**

SI

Ramos Margalef, Sandra

***5964**

SI

Artiola Mauri, Carla

***8076**

SI

Trilla Tort, Laia

***2952**

SI

March Badia, Meritxell

***3235**

SI

Mendez Espinos, Abril

***2860**

SI

Curto Salvado, Cinta

***2784**

SI

Margalef Faheca, Mª Jose

***2047**

SI

Marsch, Holly Louise

***1098**

NO

Cartoixà Merlos, Jordi

***8067**

SI

Cabré Sedó, Ernest

***3562**

SI

Alier Barceló, Paula

***3778**

NO

Doliu Vallespí, Josefina

***1312**

NO

Exclosos:
Cap.
Les llistes completes i certificades d'aspirants admesos i exclosos s'exposen a
la seu electrònica de la Corporació.
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional
d'admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de
l'endemà de la darrera públicació de la present resolució a la seu electrònica
per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional
d'admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
Segon.- Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les
corresponents proves a:
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President:
Titular; Serret Masià, Antoni
Suplent: Llanos Serral, Xavier
Vocals:
Titular; Anguera Blanch, Roser
Suplent; Monclús Faneca, Sonia
Titular; Folch Giró, Albert
Suplent; Bayot Folqué, Rosa
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Assessors: Un/a assessor/a designat/ada pel Consorci de Normalització
Lingüística.
Els membres del Tribunal es poden abstenir i als 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. Determinar que les persones aspirants que han de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat
documentalment el requisit d'estar en possessió del nivell de català exigit (C1)
són les següents:
Llista provisional d'aspirants que han de realitzar l'exercici de coneixements de
llengua catalana:
NOM

DNI

Exempció de realitzar coneixements de llengua catalana

Marsch, Holly Louise

***1098**

NO

Alier Barceló, Paula

***3778**

NO

Doliu Vallespí, Josefina

***1312**

NO

El Tribunal Qualificador es consituirà i els aspirants admesos són convocats
per a la realització del primer exercici a la Biblioteca Municipal de Benifallet, el
dia 09 de març de 2020, a les 10:00 hores.
Quart. Convocar per al proper dia 10 de març de 2020, a les 9:30 h, a la
Biblioteca Municipal de Benifallet, als membres de l'òrgan de selecció per
realitzar, la prova de caràcter obligatori i eliminatori. establerta en la base 8,
apartat B)
El mateix dia s'ha d'anunciar la data, l'hora i el lloc de realització de la prova
pràctica, establerta en la base 8, apartat C), mitjançant l'exposició pública en la
seu electrònica de l'Ajuntament.
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Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la
seva publicació en la seu electrònica de l'Ajuntament, la qual cosa substitueix la
notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l'article 85.4 de la
Llei 26/2020, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Determinar que els anuncis successius es publicaran en la seu electrònica de
l'Ajuntament.

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'Alcaldessa.
Mercè Pedret Ramos
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