Ajuntament de Santa Oliva

EXP. 131/2020 APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I
EXCLOSOS EN CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL D’OFICIAL DE PRIMERA DE LA
BRIGADA MUNICIPAL.
Mitjançant resolució d’Alcaldia s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos per prendre part en el procés de selecció per a la
constitució d'una borsa de treball de personal laboral de la brigada municipal:
oficials de primera paleteria, lampisteria i jardineria, mitjançant concursoposició, la qual es transcriu literalment a continuació i es fa públic a efectes de
notificació:
RESOLC,
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per
prendre part en el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball
de personal laboral de la brigada municipal: oficials de primera paleteria,
oficials de primera lampisteria, i oficials de primera jardineria de l'Ajuntament de
Santa Oliva, mitjançant concurs-oposició:
Aspirants admesos:
NOM I
COGNOMS
EIB
OAP
CPE
AMS
YAEB

DNI
77117***B
40990***S
46798***S
47875***B
47969***W

SUBCATEGORIA /
ESPECIALITAT
Jardineria i lampisteria
Lampisteria
Jardineria
Jardineria
Jardineria

PROVA DE CATALÀ
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a

Aspirants exclosos
NOM I COGNOMS
MLL
DMG
DDM

DNI
38553***P
46792***A
38434***S

JRCL

38070***X

MOTIU
No reunir la titulació mínima requerida
No reunir la titulació mínima requerida
No reunir la titulació mínima requerida i
no
posseir
carnet
d’aplicador
i
manipulador de productes fitosanitaris
No reunir la titulació mínima requerida

Segon.- Publicar la llista d’admesos i exclosos al tauler d’edictes electrònic
municipal i al web municipal, la qual cosa substitueix la notificació personal als
interessats/des, tal i com es desprèn de l’art. 58.4 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya. En aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en la publicació
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ANUNCI
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l’aspirant realitzarà la recerca de la seva situació (admès o exclòs) identificant
les seves inicials i la primera numeració del seu DNI.
Tercer.- Concedir un termini de DEU DIES HÀBILS a comptar de la data de
publicació del present anunci al tauler d’edictes electrònic municipal, per a la
presentació d’esmenes de defectes i possibles reclamacions. Les al·legacions
presentades es resoldran en el termini de trenta dies següents a la finalització
del termini per presentar-les. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.
Quart.- La convocatòria dels aspirants admesos a la realització dels exercicis
de la fase prèvia i de la fase d’oposició es resoldrà juntament amb l’aprovació
de la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es publicarà al tauler d’edictes
electrònic municipal una vegada transcorregut el termini de presentació
d’al·legacions.
Cinquè.- Constituir la Comissió de valoració per a la realització del procés de
selecció del concurs-oposició per a la constitució d'una borsa de treball de
personal laboral de la brigada municipal: oficials de primera paleteria, oficials
de primera lampisteria, i oficials de primera jardineria de l'Ajuntament de Santa
Oliva, de la manera següent:
President/a
- Titular: Immaculada Sáez Martí, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de
Santa Oliva.
- Suplent: Montserrat Cosialls Sotos, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de
Santa Oliva.

- Titular: Joan Nin Badia, oficial de primera de la brigada municipal de
l’Ajuntament de Santa Oliva.
- Suplent: Ramon Muriel Magaña, oficial de primera de la brigada municipal de
l’Ajuntament de Santa Oliva.
- Titular: Maria Jesús Sequera Garcia, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de
Santa Oliva.
- Suplent: Elisabet Pujagut Gonzalez, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de
Santa Oliva.
Secretari/a
- Titular: Esther de la Fuente Cañizares, auxiliar administrativa de l’Ajuntament
de Santa Oliva.
- Suplent: Mònica Ruiz Soto, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Santa
Oliva.
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Vocals
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Notificar la present resolució als membres del tribunal perquè en prenguin
coneixement.
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, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Contra la resolució d’admesos/es i exclosos/es, que és un acte tràmit, no hi
caben recursos en via administrativa; però en 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 notificació 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 notificació.
A Santa Oliva, a la data de la signatura electrònica.
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