AJUNTAMENT
DE PRADES

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 136/2016
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA PER APROVAR LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR
EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA PRIMERA PROVA
ANTECEDENTS
1 Per Resolució de l'Alcaldia núm. 123/2016, de data 4 de novembre de 2016, es van aprovar les bases i
convocar les proves per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d'ocupar la plaça
de tècnic de turisme per a l'oficina municipal de turisme, en règim laboral i amb jornada completa.
2 La convocatòria es van publicar al tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i
en la pàgina web de l'Ajuntament.
3 En data 7 de desembre de 2016 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en
el procés de selecció.
S'ha examinat la documentació presentada per les persones interessades, d'acord amb el què disposen les
bases reguladores de la convocatòria per l'esmentada selecció, tenint en compte el contingut de l'article
2, en relació amb el 78, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d'acord amb 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, 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.
L'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i l'article
53.1 h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen que l'Alcaldia – Presidència té, entre d'altres, l'atribució
d'aprovar les bases i les convocatòries de selecció de personal, que inclou l'aprovació de la relació de
persones admeses i excloses del procés selectiu, la designació del tribunal i la determinació del calendari
de realització de proves.
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves
selectives per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d'ocupar la plaça de tècnic
de turisme en règim laboral temporal i amb jornada parcial.
Admesos: (tres darrers números del DNI i la lletra identificadora)
1. 480-D
2. 386-R
3. 791-E
4. 412-N
5. 151-M
6. 326-S
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Exclosos:
1. 916-E
2. 970-E
3. 599-K
4. 880-Z
5. 522-K
6. 113-M
7. 943-M
8. 625-A
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 publicació de la present Resolució al tauler
d'anuncis per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva
sense necessitat de nova resolució.
Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d'acord amb la composició que
determinen les bases:
- President: Titular : Sr. Josep Lluis Valero Nolla; Suplent: Sr. Ramon Conillera Marçal
- Vocal designat per Diputació Tarragona: Titular: Marta Farrero Muñoz; Suplent: Francesc Bueno Moro
- Vocal designat pel Consell Comarcal del Baix Camp: Titular: Jordi Gomà Safont; Suplent: Il·luminada
Gonzalez Navarro
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les
circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Tercer.- El tribunal qualificador s'ha de constituir a la Sala de plens de l'Ajuntament de Prades, el dia 13 de
gener de 2017, a les 9:00 hores. La realització del primer exercici (prova de català) no es realitzarà atès
que tots els aspirants admesos han acreditat la titulació exigida.
La realització del segon exercici serà al mateix lloc i dia a les 9'15 hores. Els aspirants admesos són
convocats per a la realització del segon exercici en el lloc i l'hora indicats.
La realització del tercer exercici, serà al mateix lloc i dia a les 11:00 hores.
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 que resulti d'acord amb el resultat del sorteig realitzat en el
mateix dia.
Quart.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d'anuncis de la corporació i en la
web municipal.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, en el tauler
d'anuncis de la corporació i a 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, i articles 42 i 43 de la Llei 39/2015
d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Sisè. Contra la resolució d'admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via
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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 notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent al de la seva notificació.
Prades, 16 de desembre de 2016.
L'alcaldessa
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