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Aprovació de la relació definitiva d'admesos i exclosos per prendre part
en el procès de constitució d'una borsa de treball d'auxiliars
administratius per l'Ajuntament del Montmell.

Fets
Per Decret de l’Alcaldia de data 21 d'octubre de 2020 es va aprovar la relació
provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el
procès per seleccionar el personal que ha de formar part d'una borsa de treball
d'auxiliars administratius per l'Ajuntament del Montmell com a personal laboral,
grup C2, mitjançant concurs de valoració de mèrits.
Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos i examinades les al·legacions presentades.
Ates que en data d'avui s'ha publicat al DOGC nº 8259 la Resolució SLT/2700
/2020 de 29 d'octubre , pel qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID19 al territori de Catalunya, per la qual s'adopten mesures de restricció
en les desplaçaments en general, i de forma més especifica de divendres a
dilluns, es considera adient suspendre les entrevistes presencials inicialment
programades pels dies 5 i 6 de novembre fins a l'aixecament de les mesures de
restricció de la mobilitat.
Tanmateix es manté la convocatòria per a realtizar la prova de català el dia 5
de novembre a les 9:30h al Centre civic de la Joncosa del Montmell, ates que
afecta a un nombre reduït de persones.

Fonaments de dret
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’
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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.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per :
1.- Verònica Moncunill Fernandez, aporta certificat de català
2.-Silvia Miravent Garriga, aporta relació de mèrits
3.- Marta Dompablo Soler, aporta certificat català
4.- Raquel Gracia Maiques, aporta certificat català
5.- Elisabet Roca Bladé, aporta el certifica català
Segon.-Esmenar d'ofici la relació provisional de persones admeses, i incorporar
la sol.licitud del Sr. Juan Vicente Salvaert Pons que per una errada material es
va ometre.
Tercer.-. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria referenciada:
MACIAS FERNANDEZ DAVID

3970

ARAUJO VERA ANDREA

4719

TURMO IGLESIAS IRENE

3973

GALINDO SASTRE GLORIA

3973

GRACIA MAIQUES RAQUEL

4099

BELMONTE SEVILLANO JENNIFER

4802

SAIZ MATEO

X457

RIBERA BOSCH OLGA

4373

ORTEGA PARRA JOSE

4710

ROCA ROMERO Mª DE LOS ANGELES

4353

SILVA MORRO LUIS

4813

CORONADO MARTINEZ SUSANA

3972

ARANDA SUMARROCA DAVID

3972

OBIOLS FIGUERAS ERICA

4784
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TOURIÑO GORT RITA

4660

SUAREZ MILAN YAHYMA

5476

SOLE RAMON JOSEP

3971

GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO J

3972

GUERRERO MONTSERRAT MARGARITA

7778

ROMERA PASTOR ADRIÀ

4564

GORDILLO LÒPEZ MIREIA

4776

GRACIA SANCHO SARA OLALLA

4777

CASTRO BURGOS SUSANA

4663

JORNET BATLLE MONTSERRAT

3969

BAIGES VIDAL ANNA

3970

AGUILAR FUENTES ANGELA

4657

BASCUÑANA PELLICER MIQUEL

4770

MENDOZA EGEA MARIA DEL PILAR

3987

GRAU VENDRELL MERITXELL

5312

SANHUJA BORRAS FRANCISCO

3972

MONTSERRAT BATET BEATRIU

3966

BULDO CIVIT NURIA

3990

ANTON FERNANDEZ JUAN MIGUEL

4853

ROCA BLADE ELISABET

4774

SANTOS LOPEZ GABRIEL

3989

ROVIRA ARIBAU MARIA DEL MAR

4784

MADRID SOTO SERGIO

7732

MONCUNILL FERNANDEZ VERONICA

4697

BELTRAN FERRI ALBERT

3845

AGUDO MARTINEZ SANDRA

4676

INIESTA ALFONSO ANGEL

5221

MOLINA NAVARRO YOLANDA

5242

SANCHEZ DEL POZO SONIA

3943

MARISOL RIBALTA SANDRA

3936

PESCUEZO SALDAÑA ANDREA

4310

VALERO GARCIA ROCIO

4776

CRESPO MILANI ANAIS

4784

CASELLAS PLANAS JOAN ANTONI

3933

RIZO CABRERA DANAE

4796

PANTALECH CASALS EUDALD

4363

DOMPABLO SOLER MARTA

1240

CASADEMONT MIRABENT ROSER

4763

TORRICO PULIDO CAROLINA JULIA

4343

BRETON MENA KELLY

4783

ÀVILA GIMÉNEZ EVA

4801
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MARTIN MARTIN JENIFER

3990

DIAZ GONZALEZ TANIA

7694

GILABERT PLANES MARIA DEL MAR

7730

RUEDA SANZ SANDRA

4733

MAYORDOMO RAMÍREZ SUSANA

5306

MIRAVENT GARRIGA SILVIA

7779

SALAVERT PONS JUAN VICENTE

2004
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Exclosos:
EL KAICH BEN YAHIA ANAS

4987

manca copia NIF

MIRAVENT GARRIGA SILVIA

7779

manca acreditació mèrits

ALONSO SANNA RAFAELA

3972

manca acredicacio titol

BLANCO CODESAL EMILIA

7778

manca acreditació titol

SOLER MOLINA RUBEN

4634

presentat fora de termini

Quart.- Aprovar la relació de persones que han de realitzar la prova de català,
amb càracter eliminatori:
MAYORDOMO RAMÍREZ SUSANA

5306

MONTSERRAT BATET BEATRIU

3966

ROVIRA ARIBAU MARIA DEL MAR

4784

MOLINA NAVARRO YOLANDA

5242

CASELLAS PLANAS JOAN ANTONI

3933

MARTIN MARTIN JENIFER

3990

DIAZ GONZALEZ TANIA

7694

Data de la prova: 5 de novembre de 2020 a les 9:30 al Centre Civic de la
Joncosa del Montmell.
Cinquè.- El tribunal es constituirà el dia 5 de novembre de 2020 a les 9h, als
efectes de la valoració de mèrits al.legats pels candidats.
Sisè.- Es suspensen les entrevistes personals planificades pels dies 5 i 6 de
novembre, fins a l'aixecament de les mesures de restricció de la mobilitat i
altres publicades en el DOGC nº 8259 de 30 d'octubre de 2020, de contenció
del brot epidèmic del COVID19.
Setè.- Comunicar aquest acord a tots els interessats i publicar-ho en la seu
electrònica.
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Montmell. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 38934A638AC64035877BEF2CE68A96A6 i data d'emissió 30/10/2020 a les 12:46:06

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,
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