Ajuntament de Santa Oliva

EXP. 827/2020 APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I
EXCLOSOS EN CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL DE PEONS DE BRIGADA
Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 29.10.2020 s’ha aprovat la llista
definitiva d’admesos i exclosos, i fixar la data, hora i lloc per a la realització de
les proves en la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de
personal laboral de peons de la brigada municipal de l'Ajuntament de Santa
Oliva, mitjançant concurs-oposició, 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 peons de la brigada municipal de l'Ajuntament de Santa
Oliva, mitjançant concurs-oposició:
Aspirants admesos:
NOM I COGNOMS
DDR
EIB
OAP
DMG
JRCR
AAF
DTP
MFR
FAMB
AMGD
FRR
JRCL
JJNV
TSS
OFL
JAH
APM
DDM
RMD

DNI
46338***H
77117***B
40990***S
46792***A
15986***B
39818***Q
45831***J
39724***Z
47871***M
52625***L
44192***w
38070***X
39673***Y
43430***M
43685***R
33867***S
52215***J
38434***S
39696***H

PROVA DE CATALÀ
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
No exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
No exempt/a
No exempt/a
No exempt/a
No exempt/a
No exempt/a
No exempt/a
No exempt/a
No exempt/a
No exempt/a

Aspirants exclosos: No n’hi ha.
Segon.- Elevar a definitiva la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
per prendre part en el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de
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ANUNCI

Ajuntament de Santa Oliva
treball de personal laboral de peons de la brigada municipal de l'Ajuntament de
Santa Oliva, mitjançant concurs-oposició, atès que tots els aspirants han estat
admesos.
Tercer.- 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
l’aspirant realitzarà la recerca de la seva situació (admès o exclòs) identificant
les seves inicials i la primera numeració del seu DNI.
Quart.- Convocar els aspirants que hagin de realitzar la prova de català el
DIJOUS 12 DE NOVEMBRE DE 2020 a les 09:00 hores al Local Cultural (C.
Mossèn Antoni Paradís 3 de Santa Oliva).

Mesures excepcionals per prevenir la Covid-19:

Per la realització de totes les proves els aspirants hauran de venir
proveïts de mascareta i hauran de signar una declaració responsable
conforme no pateixen en el moment de l’examen ni febre ni cap dels altres
símptomes compatibles i descrits pel Deparament de Salut o el Ministeri de
Sanitat com a indicador de poder patir COVID-19; aquesta declaració
responsable s’haurà de realitzar en totes les proves que es duguin a terme.

No podran accedir a l’edifici aquelles persones amb símptomes
compatibles amb la COVID-19, aquelles les quals se'ls hagi diagnosticat la
malaltia i que no hagin finalitzat el període d'aïllament, o les que es trobin
en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

Si l’aspirant pertany a població vulnerable envers la COVID-19, haurà de
seguir les indicacions del seu professional sanitari respecte a les mesures
de prevenció i protecció més adequades. Si fos necessària alguna
adaptació per a la realització de l'examen, es comunicarà i acreditarà la
justificació de la petició a l'òrgan convocant amb suficient antelació, mínim
dos dies hàbils abans de la realització de l'examen.

Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment, també durant la
celebració de l'examen, excepte en els casos previstos en la normativa.

L’edifici disposarà d'expenedors de solució hidroalcohòlica que serà d’ús
obligatori a l’entrada.

Dins de l'edifici, s'extremarà la precaució per mantenir 1,5 metres de
distància de seguretat. Se circularà pel lateral dret a passadissos, escales i
altres vies de circulació, evitant realitzar aglomeracions.
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Convocar tots els aspirants que hagin resultat admesos per la realització de la
fase d’oposició el DIJOUS 12 DE NOVEMBRE DE 2020 a les 10:00 hores al
Local Cultural (C. Mossèn Antoni Paradís 3 de Santa Oliva).

Ajuntament de Santa Oliva
Cinquè.- Constituir la Comissió de valoració el dijous 12 de novembre de 2020
a les 08:00 hores a les oficines municipals, per a la realització del procés de
selecció del concurs-oposició per a la constitució d'una borsa de treball de
personal laboral de peons de brigada municipal 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.
Vocals
- 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

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’aprovació definitiva d’admesos/es i exclosos/es, es pot
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.
Josep Carreras i Benach
Alcalde
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- 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.

