
DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient: Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos i 
s’eleva a definitiu per a  la convocatòria del procés 
selectiu de dues places d’Administratiu

Expedient número: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / abm / 
3103 / 2017

Tràmit: Resolució

Fets
1. El 22 de març de 2017 la Junta de Govern Local aprova les bases específiques i la 

convocatòria pública per a l’accés mitjançant concurs oposició per promoció interna, 
per proveir dues places d’Administratiu.

2. Vist  que el  passat  dia 6 de novembre de 2017 va finalitzar el  termini  per poder 
presentar les sol·licituds per formar part a la convocatòria del procés selectiu de 
dues places d’Administratiu mitjançant concurs oposició per promoció interna.

Fonaments de dret
1. Art. 60 del RD 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

l’Estatut Bàsic Empleat Públic.
 
2. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals.

3. BOP de Tarragona núm. 163, de 23 d’agost de 2017.

4. DOGC núm. 7447, de 4 de setembre de 2017

Resolució
1. Aprovar provisionalment el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre 

part en la convocatòria del procés selectiu de dues places d’Administratiu

ADMESOS

2. Aprovar la composició del tribunal:

President Titular Octavi Anguera Ortiga
Secretari Titular Sònia Piñol Guasch

DNI PROVA DE CATALÀ
...729T EXEMPT
...645H EXEMPT
...277V EXEMPT
...772F EXEMPT
...355B EXEMPT
...100F EXEMPT



Suplent Miquel Alsina Martí
Vocal Corporació Titular Joan Manuel Abelló

Suplent Misericòrdia Boqué Ferrer
Funcionari de l’Ajuntament Titular Janina Castellnou Rovira

Suplent Gemma Juncosa Bonfill
Tècnic de l’EAPC Titular M. Dolors Escoda Roca

Suplent Mònica Cots Morenilla

3. Convocatòria de les proves:

PROVA DIA HORA LLOC
Segona  prova  de  les 
bases  específiques: 
Desenvolupament

12/12/2017 9:00h
Casa de Cultura Agustí Sardà
C/ M. De Déu de la Roca, 5
Mont-roig del CampTercera  prova  de  les 

bases específiques: Cas 
pràctic

18/12/2017 9:00h

4. El llistat provisional d’admesos i exclosos s’eleva a definitiu.

Peu de recurs

Contra  aquesta  resolució,  que  és  definitiva  en  via  administrativa,  podeu  interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan administratiu que l’ha dictat 
en el termini d’un mes a partir de la data següent a la recepció d’aquesta notificació o, 
directament,  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  del  contenciós 
administratiu  de Tarragona en el  termini  de dos mesos comptats també des del  dia 
següent al de recepció d’aquesta notificació.

Fran Morancho López Octavi Anguera Ortiga
Alcalde Secretari accidental

Document signat electrònicament al marge.
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