AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp
Anunci

Per Resolució de l’Alcaldia núm. '2021-0000484' , de data 27 d’agost de 2021 , es van aprovar les
bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball d’arquitecte tècnic de
l’Ajuntament d’Almoster , mitjançant concurs de valoració de mèrits, en règim laboral temporal, per
poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional,
atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats imperioses, urgents i
inajornables, ja que el tècnic que ocupava la plaça la ha deixat i no està ocupada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Almoster. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 59DEB7C1322C4C959AF546CABFDA18F3 i data d'emissió 02/11/2021 a les 16:08:47

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la Seu electrònica i Portal de
Transparència de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província.
En data 7 d’octubre de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part
en el procés de selecció.
En data 8 d’octubre de 2021 per resolució núm. '2021-0000586' es va aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos i finalitzava el termini per presentar al·legacions o reclamacions el dia 28
d’octubre de 2021.

Transcorregut el termini d’al·legacions s’han resolt les al·legacions presentades en temps i forma ,
i s’ha emès decret de l’alcaldia de data 2 de novembre de 2021 núm. '2021-0000627' que diu:
“Fets:
Per Resolució de l’Alcaldia núm. '2021-0000484' , de data 27 d’agost de 2021 , es van aprovar les
bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball d’arquitecte tècnic de
l’Ajuntament d’Almoster , mitjançant concurs de valoració de mèrits, en règim laboral temporal, per
poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional,
atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats imperioses, urgents i
inajornables, ja que el tècnic que ocupava la plaça la ha deixat i no està ocupada.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la Seu electrònica i Portal de
Transparència de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província.
En data 7 d’octubre de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part
en el procés de selecció.
En data 8 d’octubre de 2021 per resolució núm. '2021-0000586' es va aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos i finalitzava el termini per presentar al·legacions o reclamacions el dia 28
d’octubre de 2021.

S'han presentat dintre del termini i en la forma escaient les següents al·legacions:

• Núm. de registre d'entrada: 4301150006-1-2021-001807-2
Nom i cognoms: Neus Ferre Vila

Carrer Pare Aymamí, núm.14 – 43393 Almoster (Baix Camp) – Telèfon 977855110 – Fax 977 855702
e-mail: aj.almoster@altanet.org – Web: http://www.almoster.org
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Ángel Xifré Arroyo - DNI ** (SIG) el dia 02/11/2021 a les 15:52:00

Fonaments jurídics:
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L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals disposa que un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la
presidència de la corporació, o l’autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar resolució en el termini
màxim d’un mes i ha de declarar aprovada la llista de persones admeses i d’excloses. En
l’esmentada resolució s’han d’indicar els llocs en què es troben exposades al públic les llistes
completes certificades de persones aspirants admeses i excloses. En la dita resolució s’han de
determinar el lloc, la data i l’hora de començament de l’entrevista i l’ordre d’actuació de les
persones aspirants.
La publicació de l’esmentada resolució ha de concedir un termini per a esmenes i possibles
reclamacions. Les al·legacions presentades han de ser resoltes en el termini màxim de 30 dies
següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.

PART DISPOSITIVA:
1r. Estimar les al·legacions presentades per la senyora Neus Ferre Vila atès que ha acreditat la
presentació en temps i forma la seva sol·licitud de participació amb núm. De registre d’entrada i
acús de rebut en el procés selectiu essent una errada tècnica del Registre Municipal el que no
quedes constància i no poder accedir-hi.

2n. Aprovar de forma definitiva la següent relació de persones aspirants admeses i excloses de la
convocatòria referenciada:

Admesos/es
Núm. d'identificació
Cognoms, Nom

Exempció de realitzar
coneixements de llengua catalana

BELMONTE CASTELLO, Juan Alberto

***2485**

Si

REYNALS DE SOLA, Xavier

***6382**

Sí

CALVET BORONAT, Josep Maria

***3531**

Sí

CASTELLANO PIÑOL, Roger

***2187**

Si

FERRE VILA, Neus

***2178**

Si

Exclosos/es
Núm . d'identificació

Exempció de realitzar
coneixements de llengua catalana

***6728**

Sí

Cognoms, Nom

FERNANDEZ PINO, Ivan1

(1) Per no presentar còpia de l’acreditació de la titulació exigida
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3r. Nomenar els membres de la Comissió de valoració de les proves, d’acord amb la composició
que determinen les bases:

-

President
Titular: Abdón Aguadé i Bener
Suplent. David Gatell Angles

-

Vocals:
Vocal 1:
Titular: Pere Amorós Albiol
Suplent: Fernando Cendra Roc
Vocal 2 que actuarà com a secretari:
Titular: Gemma Dilla Martín
Suplent: Cristina Voltas Francisco

-

Secretari (sense vot) :
Titular: Gemma Dilla Martín
Suplent: Cristina Voltas Francisco

Els membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del
sector públic.
4art. La Comissió de valoració s’ha de constituir l'Ajuntament d'Almoster , el dia 12 de novembre
de 2021 , a les 9:00 hores. Les persones aspirants admeses són convocades per a la realització
de l’entrevista en el lloc i l’hora indicats.
5è. L’actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament
s’iniciarà amb la persona aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra “J”, d’acord amb
el resultat del sorteig realitzat en el dia (segons sorteig Diputació de Tarragona, publicat al BOPT
de 6 de març de 2019 – inserció 2019-2233).
6è. Notificar aquesta resolució als membres de la Comissió de valoració i procedir a la seva
publicació en 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.
Determinar que els anuncis successius es publicaran en la seu electrònica de l’Ajuntament.
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