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Aprovació de la relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es
en la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball d'operaris
jardiners (cat. oficial 1a)

Fets
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0000949 del dia 14/08/2020 es van aprovar
les Bases específiques que han de regular la convocatòria que té per objecte la
selecció d’un “rellevista” Operari Jardiner oficial 1ª, i també la creació d’una
borsa de treball per cobrir, en règim de personal laboral temporal, places d’
operaris jardiners (oficial 1ª) de conformitat amb la plantilla del personal laboral
de l’Ajuntament de Riudoms, d’acord amb el text que consta a l’expedient.

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’havien de presentar, d’
acord amb el model normalitzat, al registre general de l’Ajuntament, dins el
termini improrrogable de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la
publicació al BOPT, al Tauler d’Anuncis i a la web municipal www.riudoms.cat,
adreçades al President de la Corporació. També es podien presentar en
qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Publicades les Bases i la convocatòria a la web municipal i al BOP de
Tarragona CVE 2020-05894 de data 26/08/2020, s’obrí el termini de 20 dies
naturals per a presentar les sol·licituds de participar en la convocatòria, el qual
va finalitzar el dia 15 de setembre de 2020.
Un cop revisada la documentació presentada – en temps i forma - pels
candidats aspirants a la borsa i confrontada amb els requisits exigits per les
bases reguladores del procés de secció, efectuades les comprovacions
corresponents, procedeix dictar la resolució provisional d’aspirants admesos i
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exclosos, així com publicar-la al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Riudoms i
a la pàgina web de la corporació, concedint un termini de deu dies naturals per
esmenar defectes o aportar els documents preceptius.
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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 provisional d’aspirants admesos i exclosos en
el procés selectiu dalt indicat, així com els que han de fer la prova de català,
que són els següents:
Nº
/NIE
1/
Rina

ordre
/
ASPIRANT
45653798E

DNI ADMÈS
MOTIU
Carlos

2/ 39921997T Edgar Pascual Pérez

/

O

NO

/ PROVA
CATALÀ

DE

NO ADMÈS per no presentar la
SI, no aporta
N u e z sol·licitud
segons
model
original o còpia
normalitat.
compulsada

ADMÈS

SI
manca
aportar original
o
còpia
compulsada

3/ X3381365C Mohamed Lahmer
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manca
NO ADMÈS perquè manca SI.
acreditar titulació requerida, i acreditar nivell
B1
carnet de conduir.
4/ 39923035A Albert Sevilla Navalls

5/ 39872405L Francesc X. Solé Salvat

6/ 47875063B Abel Manjon Simarro
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7/ 39723702B Jaume Codina Esteban

8/ 39916923D Ramon Mallafré Jové

9/ 25453047M Sandra Amen Monzon

NO ADMÈS manca acreditar
amb original o còpia compulsada
NO
estar a l'atur i inscrit al SOC

ADMÈS

SI

ADMÈS

SI

ADMÈS

NO

NO ADMÈS manca acreditar
amb original o còpia compulsada
SI
estar a l'atur i inscrit al SOC
NO ADMESA No aporta sol.
licitud segons model normalitzat.

SI

* Que aspirants que han de realitzar la prova de català són els que síndica SÍ.
* No hi ha cap aspirant exclòs.

Segon.- Emplaçar els candidats admesos, que no han acreditat el nivell de
català exigit en la convocatòria, dilluns dia 19 d’octubre 2020 a les 11.30 h a
la Sala d’Actes de la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Riudoms (C/ Beat
Bonaventura, núm. 73) per a fer la prova de català.
Tercer.- Emplaçar els candidats admesos que hagin acreditat el nivell de català
exigit en la convocatòria o superat la prova de català, dimecres 21 d’octubre
de 2020, a les 9:30 hores, a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura de l’
Ajuntament de Riudoms (C/ Beat Bonaventura, núm. 73) per a realitzar les
proves previstes en la convocatòria.
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la
web municipal www.riudoms.cat, concedint un termini de deu dies naturals per
esmenar defectes, aportar documents preceptius, o presentar al·legacions, si
escau.
Cinquè.- Designar als membres del Tribunal i emplaçar-los pel dia, hora i lloc
de les proves.
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PRESIDENT:
Titular: El Coordinador de Serveis Públics. Josep Maria Massana Carrera
Suplent: L’Enginyer Municipal. Enric Sanz Ariño
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VOCALS:
Titular: La Secretària de l’Ajuntament. Carmen AlcoverRo Beltran
Suplent: L’Arquitecte Tècnic Municipal. Joan Alonso Jiménez
Titular: El Cap de la brigada d’obres i serveis municipals. Joan Farrús Aguilà.
Suplent: El Sots cap de la brigada d’obres i serveis municipals. Josep Mª Corts
López.
Titular: Un funcionari d’un grup superior a la plaça convocada o un tècnic
nomenat pel SAM de la Diputació de Tarragona, Sr. Joan Borreguero Soriano.
Suplent: Un funcionari d’un grup superior a la plaça convocada o un tècnic
nomenat pel SAM de la Diputació de Tarragona, Sr. Jesús Brota Rosell
SECRETARI:
Titular: Sílvia Font Ferraté
Suplent: Sílvia Ortiz Xifré
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’
endemà de la publicació a la web municipal per la qual cosa es nomenen els
membres del tribunal.

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