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Decret núm.  23/2021 
Data: 07/04/2021 
Assumpte: Aprovació llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data d’examen 

  
 

DECRET ALCALDIA Nº 23/2021 
 
 
Fets 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 17/21, de data 05/03/2021, es van aprovar les bases per 
convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de Monitor/a. de 
menjador de l’Ajuntament dels Guiamets, grup APL, mitjançant concurs de valoració de 
mèrits, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals 
necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es 
va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables, ja que no es disposava de 
cap persona acreditada que pugues ocupar el lloc de treball de forma urgent . 
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la seu electrònica de 
l’Ajuntament així com en el Butlletí Oficial de la província. 
 
En data 29/03/2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part 
en el procés de selecció. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional d'aspirants 
admesos i exclosos  
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals disposa que un cop finalitzat el termini de 
presentació d’instàncies, el president de la corporació, o l’autoritat en qui hagi delegat, 
ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes i ha de declarar aprovada la llista 
d’admesos i d’exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar els llocs en què es 
troben exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i 
exclosos. En la dita resolució s’han de determinar el lloc, la data i l’hora de començament 
de les proves i l’ordre d’actuació dels aspirants. 
 
La publicació de l’esmentada resolució ha de concedir un termini per a esmenes i 
possibles reclamacions. Les al·legacions presentades han de ser resoltes en el termini 
màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 
s’entenen desestimades. 

PART DISPOSITIVA: 
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1r. Aprovar de forma definitiva la següent relació de aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria referenciada: 

Admesa: 
 
1. GINÉ CASTELLVI, INGRID  
 
Exclosos: 
 
1.   Pascual Sánchez, Ruth* 
* Per manca de presentació de la documentació requerida  .  
 
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i 
exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
la present Resolució en la seu electrònica de l’Ajuntament, per formular reclamacions i 
fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de 
nova resolució. 
 

Determinar que els anuncis successius es publicaran en la seu electrònica de 
l’Ajuntament i pàgina web municipal . 
 
2t. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la 
composició que determinen les bases: 
 

- Presidenta : Maria del Carmen Cuenca Medina 
- Vocals: Yolanda Ferré Sabaté 
- Vocal : Silvia Argiles Serres 
- Secretaria: Ho serà una de les vocals 

 
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. 
 
3r. El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’ Ajuntament dels Guiamets, c/ Església, 
núm. 2, el dia   22 d’abril, a les 9:00 hores. Els aspirants admesos són convocats per 
a la realització del primer exercici en el lloc i l’hora indicats. 
 
El mateix dia es realitzaran totes les proves proposades i aprovades en les bases .  
 
4r. 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 en la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
Regim de recursos, 
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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 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. 
 
 
 
L’alcalde 

 

 

 

 

Miquel Perelló Segura   
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