AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp
ANUNCI
Per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Almoster de data 29 de juny de 2022, núm. '20220000375' s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en la
convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’administratiu mitjançant concurs-oposició, torn
promoció interna, inclosa a l’oferta pública d’ocupació . La resolució literalment diu:
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“Fets
Per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament d' Almoster de data 6 de maig de 2022 núm. 20220000279 es va resoldre convocar procés per a la selecció d’una plaça de personal funcionari de
carrera, escala administració general, subescala administrativa, enquadrada en el Grup c1,
mitjançant concurs-oposició, torn promoció interna, vacant a la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament.
La convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de data 17 de maig de 2022.
L’anunci de la convocatòria s’ha publicat en el DOGC núm. 8674, de data 24 de maig de 2022 i en
el BOE núm. 129, de data 31 de maig.
El dia 20 de juny de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies. S’ha presentat una
sol·licitud.
La Base 6a de les que regeixen la present convocatòria estableix que ha acabat el termini de
presentació d’instàncies l’Ens, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada
la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província i a la seu electrònica, amb indicació de les causes d’exclusió, així com el termini
d’esmena de defectes i presentació de reclamacions que es concedeix als aspirants exclosos, que
serà de deu dies hàbils.Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà definitiu transcorregut
aquest termini sense necessitat d’una nova publicació. Es podrà prosseguir el tràmit incorporant a
l’expedient l’informe del Registre general conforme no s’han presentat al·legacions així com una
diligència de la quan se’n donarà la publicitat que correspongui.
Si es presenten al·legacions, l’alcaldia les resoldrà en el termini dels trenta dies següents a la
finalització del termini per a la seva presentació, notificarà les resolucions de manera
individualitzada a les persones aspirants i es publicarà de nou, si escau, el llistat.

Fonaments de dret
L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la
presidència de la Corporació ha d’aprovar la relació de persones aspirants admeses i excloses,
determinar la composició del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de
celebrar les proves així com l’ordre d’actuació de les persones aspirants, en el termini màxim d’un
mes.
Apartats g), h) i s) de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local -LRBRL-.
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En conseqüència, RESOLC:
1r. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en
per a la selecció d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala administració general,
subescala administrativa, enquadrada en el Grup c1, mitjançant concurs-oposició, torn promoció
interna, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, adscrita al lloc de treball
d’Administratiu/va.
Persones admeses:
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1.

VOLTAS FRANCISCO, CRISTINA.

Les persones aspirants excloses i les omeses per no figurar en la llista provisional de persones
admeses i excloses tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de
la present Resolució en el BOP de Tarragona per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte,
la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

2n. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que
determinen les bases:
-

President/a:
Titular: Jordi Monrós Garate
Suplent: Carmen Vuelta Santin

-

Vocals:
Vocal 1:
Titular: Inmaculada Serra Pallès
Suplent: Jordi Pasqual Medrano
Vocal 2:
Titular: Gemma Dilla Martín
Suplent: Matías Sabidó Foraster

-

Secretari/ària:
Titular: Gemma Dilla Martín
Suplent: Matías Sabidó Foraster

Els membres del tribunal 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.
4t. El tribunal qualificador s’ha de constituir al Salo de Plens de l’Ajuntament d’Almoster, el dia 23
de novembre, a les 9 hores. Les persones aspirants admeses són convocades per a la realització
del primer exercici en el lloc i l’hora indicats.
El mateix dia s’ha d’anunciar la data, l’hora i el lloc de realització del segon exercici, mitjançant
exposició pública a la seu electrònica de l’Ajuntament.
4t. 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
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resultat del sorteig realitzat per la Diputació de Tarragona, publicat al BOPT de 6 de març de 2019
– inserció 2019-2233.
5è. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació al BOPT i a
la seu electrònica, 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.
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Determinar que els anuncis successius es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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
d’administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva publicació 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 publicació.”
Almoster a la data de la signatura electrònica
L’alcalde
Àngel Xifré Arroyo
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