Ajuntament del Morell

Per Decret d’Alcaldia de data 30 de maig de 2018 es va resoldre la relació
d’admesos i exclosos del procés per seleccionar el personal que ha de formar part
d’una Borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, grup AP
(equivalent al grup professional AP de personal funcionari), mitjançant concurs
oposició, per cobrir les vacants que periòdicament es produeixen entre el personal
laboral adscrit al servei de brigada municipal
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia 124/2018 de 26 d’abril, l’Alcaldia va aprovar les Bases i la
convocatòria de de l’expedient de selecció per a la contractació, en règim laboral
temporal per servei determinat (peó de brigada per cobrir vacant, substitucions i
qualsevol tipus de contingència temporal), jornada ordinària, amb formació de
borsa de treball per a possibles substitucions.
De conformitat amb el que preveu la cinquena de les bases reguladores del procés
selectiu, el termini de presentació d’instàncies es va obrir el dia següent de la
publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona, i ha estat obert durant el termini de 15 dies naturals, a comptar a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província
de Tarragona
De conformitat amb el que preveu la base sisena, la Presidència de la Corporació
resoldrà l’aprovació de la llista d’admesos i exclosos.
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 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Resolucions
És per això que, en virtut del que s'ha exposat més amunt i en execució de les
atribucions que tinc conferides, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per la
convocatòria del concurs-oposició per formar una borsa de treball de peons de
brigada per cobrir vacant, substitucions i qualsevol tipus de contingència temporal
Aspirants admesos:
39682037E
39711471Q
39850998W
39884976D
39706422G
39673952X
39671624M
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39700872C
47768990Z
39909110Q
39691013M
20028761Q
39669558D
42284926R
Aspirants exclosos:
26444317K
77785970Q
39699979K
47770410P
39667188P
77782420P

No disposa del carnet de conduir classe B
No disposa del carnet de conduir classe B
No disposa del carnet de conduir classe B
No disposa del carnet de conduir classe B
No aporta certificat d’estudis
No aporta certificat d’estudis

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de
l’endemà de la inserció de l’anunci al taulell d’edictes de l’Ajuntament del Morell,
per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial, mitjançant un escrit que es
presentarà al Registre de l’Ajuntament del Morell, en horari d’atenció al públic, de
dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, dirigit a l’Alcaldia.

Els aspirants que figurin com a exclosos i que no esmenin dins el termini el defecte
assenyalat que n’hagi motivat l’exclusió, es considera que desisteixen de la seva
petició i, en conseqüència, quedaran definitivament exclosos del procés selectiu,
sense necessitat d’adoptar cap nova resolució.
SEGON.- Que s’exposi al públic mitjançant inserció al taulell d’edictes d’aquest
Ajuntament la relació completa d'aspirants admesos i exclosos al concurs oposició i
també la resta d'aquesta resolució.
TERCER.- Significar que la publicació d’aquesta resolució i l’exposició de la llista al
taulell d’edictes de l’Ajuntament del Morell substitueixen la notificació a les
persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 92 en relació
amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
El Morell, a 30 de maig de 2018
L’Alcalde
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Així mateix, es pot presentar en els registres de qualsevol dels òrgans o les
oficines que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la disposició
derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei. En cas de registrar la sol·licitud
en un altre ens públic de conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
Règim Jurídic del Sector Públic, s’haurà d’enviar per correu electrònic justificant
del registre de presentació de la sol·licitud del corresponent ens públic a la
següent adreça: ajmorell@morell.altanet.org
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