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Aprovació llista definitiva de persones admeses i excloses i nomenament de
Tribunal

Antecedents
1.- Ateses les instàncies presentades per esmenar la manca de documentació en el procediment selectiu
per a la cobertura d’una plaça de Tècnic auxiliar de RRHH i per constituir una borsa de treball fins al dia 7
de març inclòs.
2.- Atès, per tant, que es pot procedir sense més tràmits a l’aprovació de la llista definitiva de persones
admeses i excloses.

Fonaments de Dret
1.- Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, en matèria d’aprovació de la llista de persones admeses i excloses i de
determinació de la data de començament de les proves,
Per això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, en virtut de delegació efectuada per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 2016/1625, de data 22 de desembre de 2016,

DECRETO
Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment selectiu per a la
cobertura d’una plaça de tècnic/a auxiliar de RRHH i per constituir una Borsa de Treball, convocat per
Decret d’Alcaldia núm. 2017/166, de 9 de febrer, d’acord amb les bases aprovades pel mateix Decret:
Persones admeses

Persones excloses

DNI
xxxx5680 Y
xxxx8021 D
xxxx4182 C
xxxx6610 F
xxxx7296 T
xxxx8254 H
xxxx0974 M
xxxx8704 W
xxxx9011 F
xxxx6974 M

DNI
xxxx5444 G
xxxx6425 Y
xxxx2215 G
xxxx0928 T
xxxx3932 L

Motiu exclusió
Manca titulació exigida i nivell de català
Manca nivell de català
Manca titulació exigida i nivell de català
Manca titulació exigida i nivell de català
Manca nivell de català
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CPISR-1 C
Marta Portella
Nogué

CPISR-1 MARÇAL
VILAJELIU
TRESSERRAS
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Segon.- Nomenar el Tribunal Qualificador, que quedarà composat de la manera següent:
PRESIDENT: Enric Navalpotro Gonzalez, Cap de RRHH, o persona en qui delegui
VOCALS: Rosa Travesa Grau, tècnic d’Ocupació, o persona en qui delegui.
SECRETARIA: Glòria Prunera Tresserras, Aux. administrativa de RRHH, o persona en qui delegui.
Podrà assistir un representant del personal designat per la representació sindical, que actuarà amb veu
però sense vot.
Tercer.- Disposar que finalitzat el termini per esmenar l’exclusió del procés selectiu, es procedirà al
recompte dels mèrits al·legats per fer la llista amb les puntuacions de mèrits de les persones aspirants
indicant les persones candidates que passen a la fase d’entrevista personal.
Les entrevistes personals es realitzaran el dia 16 de març de 2017 a les oficines de Promoció Econòmica i
Ocupació (Camí Ral, 174) a partir de les 10’30 hores.
Quart.- Publicar la resolució al Tauler d’Anuncis i al web municipal.
Cinquè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposarse els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.



Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

Tordera, 8 de març de 2017
Ho disposo
El 5è tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
La secretària

Marçal Vilajeliu Tresserras

Marta Portella Nogué
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