
EXPEDIENT 
 
 
L’Alcaldia-Presidència en data d’avui, ha dictat la següent resolució: 
 

“Número de decret: 2014_05_15-02 
Assumpte: Constitució borsa de treball operaris de serveis generals de la Brigada. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del passat dia 27 de gener de 2014, on s’acorda iniciar 
l’expedient i aprovar la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la 
constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal, per cobrir 
necessitats essencials d’operaris de serveis generals de la brigada municipal. 
 
Vist que les bases d’aquesta convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona núm. 33,  del dia 10 de febrer de 2014 i posteriorment es va publicar una 
rectificació el dia 21 de febrer de 2014. 
 
Vist que el dia 26 de març 2014, mitjançant decret de l’Alcaldia, es va aprovar la relació 
provisional d’aspirants admesos i exclosos i la realització de la prova de català el dia 22 d’abril 
de 2014 a les 11 hores al Pavelló Poliesportiu, i la resta de proves el dia 6 de maig de 2014 a 
les 9 hores, també al Pavelló Poliesportiu. 
 
Vist els resultats obtinguts i la valoració dels mèrits dels aspirants presentats al procés selectiu, 
que consten a l’acta del dia 6 de maig del tribunal constituït per a valorar les proves d’aquest 
procés selectiu. 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria, el tribunal dóna trasllat d’aquests resultats a 
l’Alcaldia, per a la creació de la borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter 
temporal, per cobrir necessitats essencials d’operaris de serveis generals de la brigada 
municipal, d’acord amb les puntuacions obtingudes pels aspirants. 
 
Per tot això exposat, aquesta alcaldia, en virtut de les facultats que legalment li han estat 
atribuïdes,  
 
DISPOSA: 
 
PRIMER.- Constituir la borsa de treball d’operaris de serveis generals de la brigada municipal. 
 
SEGON.- D’acord amb els resultats de la convocatòria, l’ordre de les persones que 
constitueixen la borsa de treball, és el següent: 
 
  1.- Javier Pedrola Anguera 
  2.- Juan Miguel Torres Herrero 
  3.- Jaume Armengol Llauradó 
  4.- Jordi Vidal Cabré 
  5.- Joan Farrús Aguilà 
  6.- Carlos Viñuales Calero 
  7.- Josep Campanales Guinart 
  8.- Daniel Colomé Guinart 
  9.- Ivan Parés Martínez 
10.- Sergi Bertrán Gispert 
11.- Antoni Pentinat Garcia 
 
La Secretària, 
 
 
 
 
Marta Cuesta García 
Riudoms, 15 de maig 2014 


