6. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER APROVAR LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I
EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA PRIMERA PROVA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2/18 de data 9 de gener de 2018
1. ANTECEDENTS
1.1 Per Acord de la Junta de govern de data 30 de novembre, es van aprovar les
bases i convocar les proves selectives per a constituir la borsa de treball per cobrir la
plaça d’auxiliar de biblioteca com a personal laboral temporal per a l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou.
1.2 La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al tauler d'anuncis de
la corporació, al BOP de Tarragona, al Portal de la Transparència i al web municipal.
1.3 En data 5 de gener de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del RPEL que
determina que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president
de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista
d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació
dels aspirants.
Per tot això, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part
en les proves selectives per a constituir la borsa de treball per cobrir la plaça d’auxiliar
de biblioteca com a personal laboral temporal. Admesos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

694Y
322E
046K
741B
632D
891W
284J
Exclosos:
1. 932M
2.
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i
exclosos tenen un termini de 3 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de
la present Resolució al tauler d'anuncis per formular reclamacions i fer esmenes. En
defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la
composició que determinen les bases:
President: Laura López Llopis
Vocal: Judith Crivellé Estrems
Secretària: Conxi Montes Rovira

Plaça de la Vila, s/n

-

43311 Vilanova d’Escornalbou

-

Tel. 977 837519 Fax 977 838197

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Tercer. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a
la realització de l’entrevista a les oficines de l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou el
dia 15 de gener a les 10.00 hores.
L’ordre d’actuació dels aspirants per aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament s’ha de determinar de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic
realitzat per la Diputació de Tarragona, i publicat al BOPT 98, de 23 de maig de 2017,
on s’indica que s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la
lletra “Z” i així successivament. És a dir, l’ordre serà el següent:
- 046K: 10.00 h
- 284J: 10.20 h
- 322E: 10.40 h
- 741B: 11.00 h
- 632D: 11.20 h
- 694Y: 11.40 h
- 891W: 12.00 h
L’aspirant amb document 891W haurà de realitzar la prova de nivell de català i per
això és convocada a les 09.00 h a les oficines de l’Ajuntament.
Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la
corporació.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva
publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es
desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Sisè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben
recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
Vilanova d’Escornalbou, 10 de gener de 2018
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