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DECRET

Llista definitiva admesos i exclosos
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Fets
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2019-0000045, de data 05.04.2019, es van
aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una
borsa de treball de peó de la brigada municipal de l’Ajuntament de
Benifallet, grup AP, mitjançant concurs de valoració de mèrits, en règim
laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals
necessitats de personal d'aquest grup professional.
Existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir aquestes
eventualitats de l’ajuntament de Benifallet mitjançant la selecció de personal
laboral temporal, d’acord amb la següent justificació:
Atès el volum de feina, no es disposa de suficient personal en la brigada
municipal, són necessitats de treball temporal que es manifesten
especialment durant els caps de setmana i èpoques de gran afluència de
visitants a les Coves Meravelles, per tal de realitzar les tasques pròpies de
la brigada municipal, que caldrà reforçar.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la seu
electrònica de l’Ajuntament així com a la web municipal, així com en el
Portal de Transparència.
En data 10 d’abril de 2019 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.
Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos i examinades les al·legacions presentades.

Fonaments de dret
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
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finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president 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 d’admesos i d’exclosos. En l’
esmentada resolució s’han d’indicar els llocs en què es troben exposades al
públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i exclosos. En
la dita resolució s’han de determinar el lloc, la data i l’hora de començament
de les proves i l’ordre d’actuació dels aspirants.
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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.

En conseqüència, RESOLC:
1r. Excloure de la borsa de treball de peó a l’aspirant Arnau Espinós Cots,
DNI ***7988**, atès que, d’ofici s’ha apreciat que no reuneix el requisit
necessari de tenir complerts setze anys per poder participar en el procés
selectiu, d’acord amb el que es disposa a l’article 56.1.c) 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.
2n. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria referenciada:
Admesos:
Cognoms, Nom

DNI

1 Salinas Cuenca, Francisco

***8464**

2 Bertomeu Casanova, Jose Mª

***7774**

3 Viña Vallespí, Ignasi

***2418**

4 Doliu Pellisa, Silvestre

***7938**

5 Bouhraova Bouazza, Mohammef ***8634**
6 Marsh, George Euan

***1051**

7 Fayyaz, Muhammad

***6658**

8 Videllet Margalef, Genís

***8458**

9 Martinez Murria, Sergi

***8048**

Exclosos: per no tenir complerts setze anys per poder participar en el procés
selectiu,
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Cognoms, Nom

DNI

1 Espinós Cots, Arnau ***7988**

3r. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord
amb la composició que determinen les bases:
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President: Antonio Serret Masià
Vocals: Sònia Monclús Faneca
Secretari: Rosa Bayot Folquè

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 a la biblioteca municipal de
Benifallet, el dia 16 d’abril de 2019, a les 10:00 hores, per tal d’efectuar la
baremació dels mèrits aportats i acreditats documentalment.
Si així ho considera necessari el tribunal, el mateix dia s’ha d’anunciar la
data, l’hora i el lloc de realització de l’entrevista personal, als efectes de
concretar i aclarir els mèrits al·legats i valorats, així com per valorar l’
adequació del perfil professional de la persona aspirant en relació amb les
característiques, competències professionals i funcions de la plaça,
mitjançant exposició pública en la seu electrònica de l’Ajuntament.
5è. Si s’escau, en la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació
final obtinguda, de major a menor puntuació.
En elcas que, en procedir a l'ordenació de les persones candidates, d’
acord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran
atenent successivament els criteris següents:
- Major puntuació a l’apartat de treball realitzat en altres llocs similars al que
es convoca i en segon lloc a l’apartat de formació relacionada amb el lloc de
treball.
- De persistir l’empat s’efectuarà un sorteig.
6è. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal 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.
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Determinar que els anuncis successius es publicaran en la seu electrònica
de l’Ajuntament.

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

L'Alcaldessa.
Mercè Pedret Ramos
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