Expedient:

4310740003-2019-0000063

Referència:

Llista d'admesos i exclosos en el procés selectiu d'urgència per a Director/a de Llar
d'Infants

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Llista d'admesos i exclosos en el procés selectiu d'urgència per a
Director/a de Llar d'Infants

Fets
Identificació de l’expedient: procés selectiu per cobrir amb caràcter d’
urgència el lloc d’Especialista en educació infantil – Director/a de la llar
d’infants, així com creació de borsa de treball.
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 60/2019, de data 27/08/2019, es van
aprovar les bases per convocar les proves electives per a cobrir la plaça de
Director/a de la Llar d’Infants de l’Ajuntament de Pira i constituir una borsa
de treball, grup A2, mitjançant concurs de valoració de mèrits, en règim
laboral temporal, per poder cobrir eventuals necessitats de personal
d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre
que existeixen necessitats imperioses, urgents i inajornables, ja que la plaça
va quedar vacant a pocs dies de començar el curs escolar.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la Seu
electrònica i Portal de Transparència de l’Ajuntament, així com en el Butlletí
Oficial de la Província.
En data 04/09/2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció.

Fonaments de dret
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 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
aprovant la llista d’admesos i exclosos i fixant el dia, hora i lloc de
constitució del tribunal de valoració.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i
excloses per prendre part en el procés per proveir la plaça de Director/a de
la Llar d’Infants de l’Ajuntament de Pira i constituir una borsa de treball,
grup A2 mitjançant concurs de valoració de mèrits:
PERSONES ADMESES:
Sigles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A.M.C.
A.T.C
C.S.E.
I.S.D.
E.T.R.
F.V.S.
J.P.C.
J.A.V.
L.I.C.
M.B.A.
M.G.C.
M.L.B.
M.M.R.
M.S.G.
P.P.M.

D.N.I.
773X
657T
362S
154M
794N
626C
613T
959S
389K
082Z
213T
452B
130N
275X
952V

PERSONES EXCLOSES:
Sigles
1. B.M.D.
2. L.R.O.
3. M.T.G.

D.N.I.
312T
484W
710W

Motiu de la exclusió: Manca de la titulació requerida, ates que per a una
categoria professional A2 es requereix titulació universitària i així s’
especifica a les bases, en requerir-se títol d’educació infantil o grau
assimilable.
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En relació a la llista d’admesos i exclosos, si no es presenten reclamacions
en un termini de 3 dies a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, s’
entendrà que la publicació provisional d’admesos i exclosos esdevé
definitivament aprovada 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: Sr. Marc Ferreres Porres, Secretari de l‘Ajuntament de Pira.
Vocal 1: Sr. Joan Maria Selma Ollé, Secretari actal de l’Ajuntament de
Sarral.
Vocal 2: Sra. Rosa Albes Anglès, Tècnica de l'Àrea d'igualtat,
migracions i ciutadania del Consell comarcal de la Conca de Barberà.

Secretari: Recaurà en el Sr. Joan Maria Selma Ollé

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los
si concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre de règim jurídic del sector públic.
Tercer. El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Pira, el
dia divendres 6 de setembre de 2019, a les 09.30h del matí.
Quart. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la
seva publicació en 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.
Determinar que els anuncis successius es publicaran a la seu electrònica de
l’Ajuntament.
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.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde.
José Rodríguez Martínez
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