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Llista definitiva d'admesos i exclosos i d'exempts i no exempts de la
prova de català, del procés selectiu de la Borsa de Treball Personal
Laboral Temporal d'Informador Turística

Fets
Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a 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 de concurs oposició.
Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en
aquest procediment selectiu de personal, per Resolució d’Alcaldia, núm. 030,
de data 18 de febrer de 2020, es va fer públic la llista provisional d’admesos/es
i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de
personal laboral temporal d’informador/a turístic/a.

Fonaments de dret
Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes
d'exclusió, no exempció de la prova de català i per comunicar l'abstenció o
recusació d'algun membre del Tribunal.
Vistes les competències que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i atenent el que disposa el Text
Refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic i normativa complementària.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos següent que
serà exposada al tauler d'edictes i, a la pàgina web de l'Ajuntament de
Benifallet, d'acord amb les Bases generals reguladores del procés:
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Admesos:
Vallespi Povill, Silvia ***7884**
Ramos Margalef, Sandra ***5964**
Artiola Mauri, Carla ***8076**
Trilla Tort, Laia ***2952**
March Badia, Meritxell ***3235**
Mendez Espinos, Abril ***2860**
Curto Salvado, Cinta ***2784**
Margalef Faneca, Mª Jose ***2047**
Marsch, Holly Louise ***1098**
Cartoixà Merlos, Jordi ***8067**
Cabré Sedó, Ernest ***3562**
Alier Barceló, Paula ***3778**
Doliu Vallespí, Josefina ***1312**
Exclosos:
Cap.
Segon.- Aprovar la llista definitiva d'aspirants exempts i no exempts de realitzar
la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de
selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d'edictes i, a la pàgin web de
l'Ajuntament de Benifallet, d'acord amb les Bases Generals reguladores del
procés:
Exempts:
Vallespi Povill, Silvia ***7884**
Ramos Margalef, Sandra ***5964**
Artiola Mauri, Carla ***8076**
Trilla Tort, Laia ***2952**
March Badia, Meritxell ***3235**
Mendez Espinos, Abril ***2860**
Curto Salvado, Cinta ***2784**
Margalef Faneca, Mª Jose ***2047**
Marsch, Holly Louise ***1098**
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Cartoixà Merlos, Jordi ***8067**
Cabré Sedó, Ernest ***3562**
Alier Barceló, Paula ***3778**
No Exempt/s de realitzar la prova de català:
Doliu Vallespí, Josefina ***1312**
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Tercer.- Determinar que tots els/les aspirants participants en aquest procés de
selecció, estan exempts de realització de la prova de coneixements de llengua
espanyola d'acord amb les Bases de Selecció reguladores del procés

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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