
DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2019_01_23-01

Assumpte: Aprovació de la constitució d’una borsa de treball d’ordenança.

Antecedents.-

1.  De conformitat  amb la  plantilla  del  personal  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  l’article  94  del
Reglament del personal al servei de les entitats locals i l’art. 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol de 2018, de Pressupostos Generals de l’Estat, la Junta de Govern, en sessió celebrada el
dia 15 d’octubre de 2018, va aprovar efectuar convocatòria i aprovar les Bases del procés selectiu,
mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una  borsa de treball d  ’ordenança,   en qualitat de  
personal laboral temporal, i que servirà també per a cobrir places que estiguin desocupades per
vacant,  o  baixes, vacances o permisos del  seu titular,  ja sigui  d’ordenança com a personal
laboral o de conserge com a personal funcionari.

2.  Es  va  fer  l’Anunci  de  la  convocatòria  a  la  web  municipal,  al  BOP núm.206  del  dia
26/10/2018, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i a l’E-tauler.

3. Previs els tràmits corresponents, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.2018_11_16-08 es
va aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos, i es va concedir tràmit d'al·legacions
als interessats.

4.  Transcorregut  el  termini  d'al·legacions,  mitjançant  Decret  núm.  2019_01_02-02 es  va
aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, el dia i hora de les proves i el
Tribunal Qualificador.

5. Realitzat el procés selectiu, havent-se observat tots els tràmits legals, i d’acord amb el
contingut  de  les  Bases  de  la  convocatòria,  el  Tribunal  qualificador  aixeca  Acta  el  dia
16/01/2019,  on  hi  consta  la  puntuació  final  de  cada  aspirants  i  formula  proposta  de
nomenament. 

6. Publicada l’Acta de la sessió del Tribunal amb el resultat del procés selectiu,  un dels
aspirants presenta al·legacions contra la valoració dels mèrits que va efectuar el Tribunal.

7.  El  Tribunal  es  reuneixi  de  nou  en  sessió  celebrada  el  dia  18/01/2019,  examina  les
al.legacions i resolt estimant-les, conforme resulta de l’Acta que consta a l’expedient.

Per tot  l’anterior,  i  sent  competència de l’Alcaldia exercir  la  prefectura superior  de tot  el
personal i acordar el seu nomenament i contractació, d’acord amb els arts. 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local i 53.1.i) 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, resolc:



PART DISPOSITIVA:

1r. Constituir una borsa de treball per ocupar  en qualitat de personal laboral temporal, i que
servirà també per a cobrir places que estiguin desocupades per vacant, o  baixes, vacances o
permisos  del  seu titular,  ja  sigui  d’ordenança com a personal  laboral  o  de conserge com a
personal funcionari.

D’acord amb la puntuació obtinguda en el procés de selecció, està integrada pels següents
membres i en l’ordre que s’indica:

1. Juan Luís Ten Mañez  Puntuació total: 10,95
2. Maria Del Carmen Orihuela Martín Puntuació total: 10,85

2n. Notificar als interessats la seva inclusió dins de la borsa de treball als efectes oportuns.

3rt. Publicar el resultat del procés selectiu en el Portal de transparència i a la seu electrònica
de l’Ajuntament.

4è.  Comunicar  aquesta  Resolució  al  Delegat  del  personal  funcionari  l’Ajuntament  i  al
President del Comitè d’Empresa.

5è. Donar compte al Ple de la present resolució en la propera sessió que celebri.

Riudoms, 23 de gener de 2019   
En dono fe,

L’Alcalde,    La secretària,

 
     

Sergi Pedret Llauradó Carmen Alcoverro Beltran
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