Finalitzades les proves selectives per a la formació d’una borsa de treball de
peons de brigada de l’Ajuntament del Morell, convocades per Decret d’Alcaldia
241/2018 de 26 d’abril de 2018 l’Alcaldia del Morell ha emès les següents
resolucions:
En expedient de selecció de personal convocat per tal de realitzar una borsa de
treball de peons de brigada de l’Ajuntament del Morell, jornada ordinària, amb
formació de borsa de treball per a possibles substitucions, segons Bases
aprovades per Resolució d’Alcaldia número 124/2018 de 26 d’abril i publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 88 de data 8 de maig de
2018.

Antecedents
Per Decret d’Alcaldia número 124/2018, de 26 d’abril es van aprovar les Bases i
la convocatòria de procés de selecció per a la contractació i realització d’una borsa
de peons de brigada de l’Ajuntament del Morell, jornada ordinària, amb
formació de borsa de treball per substitucions o vacances.
Verificades les proves d’acord amb les Bases aprovades, i conclosa la selecció, en
Acta de 12 de juliol el Tribunal ha elevat proposta de contractació en favor de les
persones aspirants que va obtenir la millor puntuació final, així com de formació
de borsa de treball amb la resta de persones aspirants, per l’ordre de puntuació
respectivament assolit, per a possibles substitucions.
Es determina la necessitat de proveir tres places, que degut a les restriccions
legals imposades per la normativa estatal tan sols es poden proveir amb caràcter
laboral temporal.
Fonaments de dret
Article 103.3 de la Constitució espanyola de 1978.
Article 55 i ss. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 21.1.h) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
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Anunci

Articles 78 i 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Decret d’Alcaldia 125/2018 de 26 d’abril

És per això que, en virtut del que s'ha exposat i en execució de les atribucions que
tinc conferides, RESOLC:
Primer.- Declarar vàlid el resultat de la valoració feta pel Tribunal qualificador,
incorporant a la borsa de treball de peons de brigada de l’Ajuntament del Morell
els següents candidats:

DNI
8990Z
8761Q
2420P
4926R
9558D
1013M
6422G
0998W
1471Q
2037E

Puntuació
10,29
13,00
8,87
10,88
13,60
15,27
10,20
8,90
10,40
9,80

DNI
1013M
9558D
8761Q

Puntuació
15,27
13,60
13,00

En cas que es produeixi el desistiment o la renúncia d’alguna d’elles el
nomenament recaurà sobre el següent candidat d’acord a la puntuació del
concurs – oposició.
Tercer.- Donar publicitat d’aquesta resolució mitjançant inserció d’anunci al
taulell d’edictes de l’Ajuntament.
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Segon.- Nomenar personal laboral els tres primers aspirants que han obtingut
millor puntuació en el procés de selecció per a proveir la borsa de treball de peons
de brigada de l’Ajuntament del Morell amb caràcter laboral temporal, essent les
següents:

Quart.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Subdelegació del Govern, en
compliment de l’article 65de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local. Sense
perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà
compte al Ple en la primera sessió Ordinària que celebri.

Eduard Fonoll Tassier
Secretari
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El Morell, a 12 de juliol de 2018

