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Aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos borsa de treball
electricista-fontaner oficial 2ª, i data de les proves.

Fets
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020-000363 del dia 10/03/2020 es va aprovar la
relació provisional d’admesos i exclosos, els membres de Tribunal i el dia i hora
de les proves del la convocatòria que té per objecte la creació d’una borsa de
treball per cobrir, en règim de personal laboral temporal, places d’electricistafontaner (oficial 2ª) .
Sotmesa a informació pública pel termini de 10 dies naturals s’han presentat
documentació per un dels aspirants que aporta justificació d’un dels requisits
exigits a la convocatòria, i no s’ha recusat cap dels membres del Tribunal.
Les proves no es van realitzar el dia previst en el Decret d’aprovació inicial de
la relació d’admesos i exclosos perquè es va declarar l’estat d’alarma, per la
qual cosa s’ha de determinar noves dates.
Atès que la Base 7ª de la convocatòria diu:
«7.- Admissió dels aspirants Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds l’
Alcaldia, en el termini màxim de 5 dies dictarà resolució declarant aprovada la
llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al tauler d’
anuncis i a la pàgina web de la corporació, concedint un termini de deu dies
naturals per esmenar defectes o aportar els documents preceptius.
Transcorregut el termini per a poder presentar esmenes, l’Alcaldia, en el termini
màxim de 5 dies dictarà un nova resolució amb la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos que es publicarà al tauler i a la pàgina web de la
corporació, i, si no ho hagués fet abans, indicarà la designació del tribunal
qualificador i determinarà el lloc, la data i hora de començament del procés
selectiu.»
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Fonaments de dret
a. Arts. 91, 100, 102 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
(LBRL).
b. Article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’
aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP).
c. Art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
d. Art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL).
e. Art. 5.3 del Decret 161/2002, sobre l'acreditació del coneixement del
català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de
llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, que diu: «b)
Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració,
en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de
la mateixa oferta pública d’ocupació.»

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos en el procés
selectiu dalt indicat, que són els següents:
1/ ...5901E Josep Ramon Domingo Serrno
2/ ...6224W Jaime Solà Ciurana
3/ ...5786P Francesc Navarro Bachero

Segon.- Notificar-ho als membres del Tribunal i emplaçar els candidats
admesos pel dimecres 28 d’octubre 2020, a les 9,30h a la Sala d’Actes de
la Casa de Cultura (C/ Beat Bonaventura núm.73) per a realitzar les proves
previstes en la convocatòria.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la
web municipal www.riudoms.cat.
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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.
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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

Sergi Pedret Llauradó,
Alcalde
Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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