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Aprovació provisional llista admesos i exclosos, 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 número 5/2019, de data 21 de gener de
2019, 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 de
data 07-02-2019, inserció 2019-01360.
L’anunci de la convocatòria es va publicar en el DOGC número 7817, de
data 25.2.2019, inserció DOGC-A-19043120-2019.
1.2. En data 25 de març de 2019 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.

En conseqüència, RESOLC:
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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.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, es publiquen el nom i
cognoms i s'afegeix la quarta, cinquena, sisena i setena xifra numèrica del
document nacional d'identitat, número d'identitat estranger, passaport o
document equivalent:
Admesos:
DNI

Exempció de
realitzar
coneixements
de llengua
catalana

Llanos Serral, Xavier

***2628**

NO

Ferreres Porres, Marc

***2779**

SI

Picó Reig, Laura

***8691**

SI

Pelló Oriol, Núria

***3679**

SI

Fortuño Acero, Salomé

***2696**

SI

Poveda Mayans, Marc

***9974**

SI

Checa Serrano, Lorena

***3704**

SI

Biosca Sancho, Míriam

**93*03*

SI

Garcia Celma, Caridad Isabel

**92*19*

SI

Nom i cognoms

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’
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endemà de la darrera publicació 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.
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Segon. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les
corresponents proves a:

President:
President titular; Sr. Antoni Serret Masià, designat pel SAM Diputació
de Tarragona.
President suplent; Sr. Josep Guinovart Mallafré, designat pel SAM
Diputació de Tarragona.
Vocals:
Vocal titular; Sr. Josep Solanes Esquirol, designat per la Direcció
General d’Administració Local.
Vocal suplent; Sra. Maria Rosa Peig Compte, designada per la
Direcció General d’Administració Local.
Vocal titular; Sr. José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu, designat pel
SAM Diputació de Tarragona.
Vocal suplent; Sr. Vicent Vayà Morte, designat pel SAM Diputació de
Tarragona.

Assessors: Un/a assessor/a
Normalització Lingüística.

designat/ada

pel

Consorci

de

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.
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 i cognoms
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DNI

Exempció de
realitzar
coneixements
de llengua

catalana
Llanos Serral, Xavier

***2628**

NO

El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats
per a la realització del primer exercici a la Biblioteca municipal de Benifallet,
el dia 11 d’abril de 2019, a les 10:00 hores.
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Quart. Convocar per al proper dia 12 d’abril de 2019 a les 9:30 h, a la
Biblioteca municipal de Benifallet, als membres de l’òrgan de selecció per
realitzar el segon exercici i l’entrevista per competències, i a tots els
aspirants que hagin acreditat el nivell C1 de català o que hagin superat la
prova de coneixements de català.
L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar
conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci
per la lletra "J", de conformitat amb el resultat del sorteig realitzat en el seu
dia (BOP de data 6 de març de 2019).
Cinquè. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler
d'anuncis i al web de la corporació.
Sisè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en
prenguin coneixement 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’art. 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Règim de recursos:
Contra la resolució d’admesos i exclosos que és 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 publicació 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
publicació.

L'Alcaldessa.
Mercè Pedret Ramos
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