
Expedient: 4311530008-2022-0000089
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Resolució aprovació llista definitiva admesos

Fets

En expedient de selecció convocat per a la provisió, en règim d’interinatge, de
la plaça de Secretaria Intervenció de l’Agrupació pel sosteniment de comú del
lloc de treball únic de Secretaria Intervenció integrada pels municipis de Pradell
de la Teixeta i de la Torre de Fontaubella, en situació de vacant, i formació de
borsa de reserva d’aspirants per a possibles substitucions.
 
ANTECEDENTS
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia 2022-0000072 de 6 de setembre de 2022 es
va resoldre iniciar el procés de selecció per a la provisió, en règim d’interinatge,
de la plaça de Secretaria Intervenció de l’Agrupació pel sosteniment de comú
del lloc de treball únic de Secretaria Intervenció integrada pels municipis de
Pradell de la Teixeta i de la Torre de Fontaubella (Priorat), en situació de
vacant, i formació de borsa de reserva d’aspirants per a possibles
substitucions, i per Resolució número 2022-0000073 , de data de 6 de
setembre de 2022, dictada per l’Alcalde de l’Ajuntament de Pradell de la
Teixeta, municipi cap de l’Agrupació, es van aprovar les Bases i convocatòria
del procés de selecció esmentat.
 
Les Bases van estar publicades al BOPT num. 2022-07947 de 12 de setembre
de 2022, i Tauler d’Edictes i anuncis oficials de la Corporació i seu electrònica.
 
La Secretària ha emès Certificació acreditativa de la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció,
amb la relació de les persones aspirants.
 
En data 29 de octubre per part de l’aspirant Sr. Jordi Sandalinas Baró es
presenta sol·licitud de desistiment en el procés de selecció convocat.
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En data 3 de novembre, es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual s’
aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria, que es va
publicar i notificar a les persones aspirants.
 
 

Fonaments de dret

D’acord amb els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local, i 53.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com la Base 4a de les
aprovades per a la convocatòria, és competència de l’Alcaldia aprovar la relació
d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del Tribunal
qualificador del procés selectiu, i fixar la data de la seva constitució i inici d’
actuacions.
En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les competències
conferides per la vigent legislació de Règim Local i de personal al serveis de
les Entitats locals, aquesta Alcaldia

En conseqüència, RESOLC:

Primer .- Aprovar la llista d’aspirants admesos que resta DEFINITIVA en no
haver-hi cap reclamació aspirant exclòs d’entre els que han presentat sol·licitud
per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria.
 
PERSONES ASPIRANTS ADMESES
 
DNI COGNOMS, NOM
***0236** BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
***8544** CEBRIA ASCO, OLGA
***9570** FRANCH SEGARRES, SERGI
***7798** GARCIA BONILLO, MARIA JOSE
***7192** LARA GONZALEZ, ANGELA
***3654** MAIXÉ FERRER, MAGÍ
***9544** MALLAFÉ CABEZAS, GERARD
***7572** MONCUNILL FERNANDEZ, VERÓNICA
***1127** PI ALOY, MIQUEL
***7272** SABATER FUSTER, MAURICI
***3816** SANZ SANTAMARIA, ALBA
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PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES: Cap
 
Les llistes completes i certificades de persones aspirants admeses i excloses s’
exposen a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta i al Tauler
d'Edictes i anuncis oficials de la Corporació.
 
 
Segon .- La composició del Tribunal qualificador és la següent:
 
President titular : Sra. Gema Roqueta Saura
President suplent : Sr. Josep Guinovart Mallafré
 
Vocal 1r titular : Maria Carmen Cuenca Medina
Vocal 1r suplent : Francisco José Pueyo Gracia.
 
Vocal 2n titular : Sr. Joan Plana Sola, per part de la Direcció General
d'Administració Local.
Vocal 2n suplent : Sr. Xavier Fábregas Minguillón per part de la Direcció
General d’Administració Local
 
Els membres del Tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants poden
recusar-los, en qualsevol moment del procés de selecció anterior a la proposta
de nomenament, quan hi concorrin les circumstàncies que preveuen els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 
Tercer .- La data de constitució del Tribunal i d’inici de les seves actuacions,
per a la qual hauran de ser convocats les persones aspirants admeses al
procés de selecció :
 
Data : 22 de novembre de 2022
Hora : 9,30 Hores
Lloc : Sala 1ª planta local municipal La Societat –Plaça Sant Isidre, nº 5.
 
 
Quart .- Convocar a les persones aspirants per al , a.dia 22 de novembre de
Sala 1ª planta local municipal La Societat –Plaça Sant2022 a les 10,00 hores  
Isidre, nº 5.
 
Els/Les aspirants han de portar la documentació identificativa, un boligraf i si
així ho desitgen la normativa legal no comentada en suport paper .
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Cinquè .-Publicar aquesta Resolució al Tauler d'Edictes i anuncis oficials de la
Corporació i seu electrònica, amb indicació que els anuncis successius relatius
a aquesta convocatòria només es publicaran al Tauler i seu electrònica.
 
Sisè .- Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’aquesta classe de Tarragona
que per torn pogués correspondre, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva publicació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició
davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva darrera publicació.
 
 

Règim de recursos:

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,
Lourdes Aluja Matas
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