Resolució d'alcaldia
1. ANTECEDENTS
1.1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2018, es van
aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució
d’una borsa d’interinitat de peó especialitat, per a la brigada municipal, mitjançant
concurs oposició, grup C2, per cobrir possibles vacants, substitucions, suplències per
baixes, vacances i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup
professional que es doni a l’Ajuntament de Roquetes.
1.2. La convocatòria es va publicar en el BOPT núm. 98 de data 22 de maig de 2018, i en
el DOGC núm. 7632 de data 1 de juny de 2018.
1.3. En data 15 de juny de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció, i revisada la documentació presentada.
1.4. L’Ajuntament dictarà resolució en el termini d’un mes, declarant aprovada la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos i assenyalant un termini de deu dies hàbils
per a la seva esmena.
Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos, que es publicarà en el tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament,
anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 45 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
1.5. Atès que tots els aspirants presentats estan admesos, per tant, s’aprova la llista
definitiva.
2. FONAMENTS DE DRET
L'article 78 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
personal al serveis de les entitats locals, disposa que 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 dia, hora i
lloc d'inici de les proves i ordre d'actuació dels aspirants.
3. RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la relació, per odre de registre d'entrada, dels aspirants admesos i
exclosos en dita convocatòria:
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Llista definitiva d'admesos :

Núm. DNI
1

40914830S

2

39912074J

3

78577741N

4

77830944W

5

52602106W

6

78579374N

7

40923888B

8

40927574V

9

40912674K

10

40924497E

11

52600247Y

12

47826216Q

Llista d'exclosos: cap
Segon.- Designat com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves
a:
President:
Titular: Maria Teresa Piñol Piñol, secretària acctal.de l’Ajuntament de Roquetes
Suplent: Immaculada Vilaubí Gisbert, administrativa Ajuntament de Roquetes
Vocal:
Titular: Enric Lluís Ferré, cap acctal.de la brigada municipal de l’Ajuntament de Roquetes
Suplent: José Maria Curto Piñol, oficial brigada municipal de l’Ajuntament de Roquetes
Vocal :
Titular: Carles Blanch Estrada, tècnic electricista brigada municipal de l’Ajuntament de
Roquetes
Suplent: Antonio Manzanares Gilabert, peó brigada municipal de l’Ajuntament de
Roquetes
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Secretària:
Titular: Josefa Arbona Ortí, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Roquetes
Suplent: Encarna Llusià Tafalla, administrativa de l’Ajuntament de Roquetes
Les persones interessades podran recusar els membres del tribunal quan hi concorrin
les circumstàncies previstes en l'art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Tercer.- Anunciar el dia 20 de juny de 2018, a les 9 hores, com a data i hora d'inici de la
fase d'oposició. Aquesta tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes (Av.
Diputació s/n – 43520 Roquetes).
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Roquetes i a la
web municipal www.roquetes.cat.
Roquetes, document signat electrònicament.
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