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Alcalde

DECRET

Aprovació llista d'admesos i exclosos a la plaça d'auxiliar administratiu

Fets
La Junta de Govern Local, de data 10 de novembre de 2020, va aprovar la
convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu per a l’
accés, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d’Auxiliar Administratiu,
que figura relacionada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Roquetes,
amb el número 10, personal funcionari de carrera, enquadrada dins del grup C,
subgrup C2, escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Nivell 16,
vacant, i constitució de borsa de reposició.
Aquestes Bases han estat publicades al BOPT de data 23 de novembre de
2020, CVE 2020 08750, i un extracte al DOGC núm. 8283 de data 30 de
novembre de 2020.
Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació d'instàncies
sol·licitant prendre part en el procés selectiu, de conformitat amb el que
preveuen les Bases 5a i 6e de la convocatòria.

Fonaments de dret
L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals determina que, una vegada finalitzat el
termini de presentació d’instàncies, el president de la Corporació ha d’aprovar
la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal
qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així
com l’ordre d’actuació dels aspirants, en el termini màxim d’un mes.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- Declarar aprovada la relació d'aspirants admesos i exclosos a les
proves selectives, mitjançant concurs-oposició lliure d'una plaça d'Auxiliar
Administratiu, que figura relacionada a la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Roquetes

El número d'identificació correspon al tres últims números i a la lletra del
NIF

Aspirants admesos :
Nom i Cognoms

DNI/NIF/NIE

Flora Echevarria Vinaixa

***2086**

Roser Albiol Cherta

***2176**

Maria de los Angeles Molinos Arin

***8337**

Olena Dorosh Stsira

***8293**

Sonia Carmen Beltran Estupiña

***0479**

Oscar Solsona Meseguer

***9965**

Alba Diaz Serret

***2430**

Beatriu Forés Baucells

***2358**

Jaume Espuny Cid

***5854**

Loubna Boulouard

***5941**

Elisabet López Piñol

***2255**

Carolina Straka

***7271**

Josep Miquel Roig Fornós

***2898**

Silvia Matamoros Navarro

***8040**

Maria Teresa Marches Piñol

***2300**

Claudia Ferré Esmel

***3783**

Joana Fabra Ardit

***5805**

Mireia Villamayor Forcada

***5865**

Juan Soler Ferré

***2325**

Marius Peña Beltri

***0543**

Lorena Pagà Tomàs

***2309**

Susana Natividad Castell Bel

***3649**

Victor Ferrando Puyo

***3242**

Silvia Monserrat Rey

***0562**

Paola Andrea Rodríguez Yepes

***2512**

Tamara Fuentes López

***3241**

Laia Serra Ramos

***8150**

PROVA DE CATALA

Català

Català

Català
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Aspirants exclosos:

Nom i Cognoms

DNI

Motiu

Julian Vallés Sangres

***3858**

Falta documentació (Base 3a i Base 4a)

Ester Almela Sánchez

***2602**

Falta documentació (Base 3a i Base 4a)

Sonia Acero Vendrell
Mònica Albarracin Heras

***3452**
***2756**

Falta documentació (Base 3a )
Falta documentació (Base 3a i 4a)

Segon.- Exposar al públic la relació certificada completa d'aspirants admesos i
exclosos a la web de l'ajuntament, (www.roquetes.cat), i a la seu electrònica de
l'Ajuntament.
Tercer.- La composició de l'òrgan de selecció serà la següent:
President:
Titular: Antonio Serret Masià, funcionari designat per la Diputació de Tarragona.
Suplent: José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu, funcionari designat per la
Diputació de Tarragona.

Vocals:
Titular: Catalina Cordero González, representant de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya.
Suplent: Susana Espuny Curto, representant de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya.
Titular: Maria Rosa Peig Compte, representant de la Direcció General
d'Administració Local.
Suplent: Maria Antonia Garcia Pastó, representant de la Direcció General
d'Administració Local.
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Secretaria : Maria Teresa Piñol Piñol, secretària acctal. de l’ajuntament de
Roquetes.
Suplent: Roser Guinart Subirats, representant de l'ajuntament de Roquetes.
Quart.- Les persones interessades podran recusar els membres del Tribunal
quan hi concorrin les circumstàncies previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Cinquè.- Data i Hora inici de les proves:
ELS ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ, se'ls
convoca per el dia 27 de gener de 2021, a les 9:30 hores.
LA RESTA D'ASPIRANTS , se'ls convoca el dia 27 de gener de 2021 a les 12:
00 hores.
Les proves tindran lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Roquetes (Av.
Diputació, s/n -43520 Roquetes).
Sisè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Roquetes i a la web municipal www.roquetes.cat.

Règim de recursos:
Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben
recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es
podrà interposar recurs contenciós d’administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació 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 publicació.

L'Alcalde.
FRANCESC ARTUR GAS FERRE
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