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DECRET

Aprovació llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés de
selecció, mitjançant concurs-oposició lliure d’un operari de serveis ( cat.
oficial 2ª) en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de
relleu i formació d’una borsa de treball. (exp.657/2020).

Fets
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020-001097 del dia 5/10/2020 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 selecció d’un “rellevista”
Operari de Serveis oficial 2ª, i també la creació d’una borsa de treball per
cobrir, en règim de personal laboral temporal, places d’operaris de serveis
(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.
Atès que la Base 5ª de la convocatòria diu:
«Llistat de persones admeses i excloses
Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament dictarà resolució en
el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos, assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva
esmena.
Transcorregut aquest termini, s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos
i exclosos, que es publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, al web de l’
Ajuntament www.riudoms.cat, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de
realitzar-se totes les proves.
Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes es
consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i
posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre estimar-les o
desestimar-les definitivament, en el termini màxim dels trenta dies següents a
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la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les
resolucions als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i
exclosos i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de la
Corporació. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre
desestimades.»
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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 i exclosos en el
procés selectiu dalt indicat, així com els que han superat o acreditat la prova de
català, que són els següents:
Nº ordre / DNI/NIE ASPIRANT
1/
Aranda

...2329H
Sumarroca

David

ADMÈS / O NO / MOTIU

ADMÈS

2/ ....5786P Francesc Navarro
Bachero
ADMÈS
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3/ ....3728A
Berdejo

José

Romaní
ADMÈS

4/ ....9024D Pedro Ferrer Rivera

5/ ....1365C Mohamed Lahmer
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6/ ....3035A Albert Sevilla Navalls

7/....6235H
Domínguez

Marc

10/ ....3047M
Monzon

NO ADMÈS manca acreditar TITULACIÓ EXIGIDA I disposar carnet conduir
vehicles classe B

ADMÈS

Maristany ADMÈS

8/....6802H
José
Fernàndez Díaz

9/ ....3702B
Esteban

ADMÈS

Jaume

Antonio
NO ADMÈS, no aporta titulació requerida

Codina
ADMÈS

Sandra

Amen

NO ADMESA No aporta sol·licitud segons model

Segon.- Emplaçar els candidats admesos que hagin acreditat el nivell de català
exigit en la convocatòria o superat la prova de català, dimarts 20 d’octubre a
les 9,30 h. 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.

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

Quart.- Contra la present resolució, es pot interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la seva
notificació , davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De
manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1
mes des de l’endemà de la seva notificació, davant del President de la
Corporació. O bé, qualsevol altre que estimeu en defensa dels vostres drets e
interessos.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sergi Pedret Llauradó - DNI ** (SIG) el dia 19/10/2020 a les 13:49:12

Règim de recursos:
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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

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