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AJUNTAMENT DE BENIFALLET 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 38/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL 
D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA 
DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES PROVES PER LA CREA CIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL PLT INFORMADORT/A TURÍSTIC/A 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Per Resolució de l’Alcaldia número 28/2017, de data 7 de febre de 2017. es va resoldre 
aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la constitució d’una borsa de 
treball de personal laboral temporal, informador/a turístic/a, (equiparable al grup C, subgrup 
C2) a l’Ajuntament de Benifallet.  
 
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, a l’e-tauler, a  la web municipal (www.benifallet.altanet.org),  i a través de bans 
populars.   
 
1.2. En data 22 de febrer de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per 
prendre part en el procés de selecció. 
 
1.3. Els organismes corresponents han fet les propostes de membres que han de formar part 
del Tribunal que realitzarà la selecció del personal que formarà part de la borsa de treball 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei de les entitats locals, disposa 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 tant, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han 
presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria: 
 
 Admesos: (3 darrers núm. DNI i lletra) 
 
 1. 606Z 
 2. 276T 
 3. 056V 
 4. 285G 
 5. 465A 
 6. 137J 
 7. 475W 
 8. 578S 
 9. 845Z 
 10. 018G 
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 11. 512J 
 12. 522A 
 13. 672R 
 14. 838V 
    
 Exclosos: (3 darrers núm. DNI i lletra) 
  

 1. 766A: presenta la documentació fora de termini (registre d’entrada núm. 200/2017, 
de data 23 de febrer de 2017) 

  
Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler 
d’anuncis de la corporació, a l’e-tauler i a la plana web (www.benifallet.altanet.org) . 
 
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos 
tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de la 
present resolució (e-tauler i plana web) per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, 
la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova 
resolució. Si es presenten reclamacions o s’esmenen defectes, caldrà dictar una nova 
resolució acceptant-ho o no i aprovant definitivament la llista d’admesos i exclosos. Si no es 
presenten reclamacions, serà suficient un certificat del secretari fent constar que en finalitzar 
el termini per esmenar o presentar reclamacions i com sigui que no se n’ha presentat cap, la 
llista provisional d’admesos i exclosos esdevé definitiva. 
 
Segon. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a: 
 
- President: Elena Gisbert Ejarque, titular; Jordi Monrós Garate, suplent 
- Vocals:  

Roser Anguera Blanch, titular; Rosa Alegria Monfort, suplent (Tècnics Consell Comarcal 
Baix Ebre) 
Albert Folch Giró, titular; Silvia Forcadell Rodriguez (Tècnics Patronat Turisme Diputació 
Tarragona) 

- Secretaria: El tribunal escollirà el/la secretari/ària d’entre els seus membres 
 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre 
alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre 
de règim del sector públic. 
 
Tercer. El tribunal qualificador es constituirà a l’Ajuntament de Benifallet el dia 17 de març de 
2017 a les 15:30 hores.  
 
Quart. Convocar a les següents persones admeses, que no han acreditat el nivell C1 de 
català, el dia 17 de març de 2017 a les 16:00 hores, al Centre d’Interpretació de l’Ajuntament 
de Benifallet, (C/ Passeig dels Tarongers, s/n,  43512 Benifallet) per a realitzar la prova de 
Llengua catalana:   
 
 1. 606Z 
 2. 276T 
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 3. 056V 
 4. 285G 
 5. 578S 
 6. 845Z 
 7. 018G 
 8. 522A 
 9. 838V 
 
Aquells aspirants que han de fer la prova de català  però acreditin documentalment, 
mitjançant certificat, que estan en possessió del t ítol abans de la realització de la prova 
de català, quedaran exempts de fer-la.  
 
Cinquè. Convocar als aspirants admesos i als que hagin acreditat o superat l’exercici de 
català, el dia 17 de març de 2017, a les 18:00 hores, per a la realització del segon exercici, 
consistent en la realització d’un Test de coneixement de 20 preguntes.  
 
Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.  
 
D’acord amb les bases, l’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar 
conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra L. 
 
Sisè. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web 
de la corporació. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i 
procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web de 
l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es 
desprèn de l’art. 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
Vuitè. 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 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. 
 
Benifallet, 23 de febrer de 2017 
 
L’Alcaldessa,       En dono fe, 

Secretària en exercici de les funcions de 
secretaria a l’Ajuntament, ateses pel SAM 
de la Diputació de Tarragona 

 
Mercè Pedret Ramos     Elena Gisbert Ejarque 
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