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                AJUNTAMENT 
                   DE LA COMTAL VILA 

                         DE 

SANTA COLOMA DE QUERALT 
                                        (TARRAGONA) 
                

  
DECRET  D’ALCALDIA 

100/2017 
 

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE  LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DE 
TRIBUNAL I FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CONCURS DE MERITS PER A LA 
SELECCIÓ D’UN TREBALLADOR/ORA PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PEO DE BRAGADA, DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT. 
 
Exp: 6.2017.8 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2017 es va resoldre aprovar les bases 
específiques i la convocatòria que han de regir la selecció pel torn lliure i mitjançant concurs,  d’una 
plaça  de personal laboral temporal, peó de brigada d’obres i serveis, de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Queralt. 
 
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOP número 223 de 20 de novembre 
de 2017, al tauler d’anuncis municipals, a la web municipal i al portal de la transparencia de la 
corporació municipal. 
 
En data 11 de desembre de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part 
en el procés de selecció. 
 
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 determina que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de 
la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, 
fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants. 
 
Vista la corresponent legislació aplicable,  
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat 
sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria: 
 
ADMESOS  
 

NOM DNI HA DE FER LA PROVA DE 
CATALÀ 

B.B.E. 247-R SÍ 

J.C.C. 588-J SÍ 

A.C.N. 858-J SÍ 

S.D.L. 232-Z SÍ 

J.M.T. 889-G NO 

A.P.S 245-C NO 

F.S.L. 543-W NO 

M.T.C. 952-J SÍ 
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EXCLOSOS 
 

NOM DNI MANCA ACREDITAR 

T.B.R. 543-C 
-No compleix el requisit g) de la base 3era. (no acredita la possessió del carnet de 
conduir classe B) 

J.C.B. 033-Y 
-No compleix el requisit g) de la base 3era. (no acredita la possessió del carnet de 
conduir classe B) 

E.G.S. 998-N 
-No compleix el requisit g) de la base 3era. (no acredita la possessió del carnet de 
conduir classe B) 

 
 
Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler d’anuncis de la 
corporació, a la web municipal i al portal de la transparència. 
 
Els aspirants exclosos i els admesos tenen un termini de 10 dies  hàbils, comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de la present resolució per formular reclamacions i fer subsanacions. En defecte, la llista 
provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució. 
 
Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador: 
 
President 
Titular: Marc Domingo Parés                
Suplent: Josep Colom Talló 
 
Vocals: 
Titular: Montserrat Cortés Sendra 
Suplent: Marta Peralló Timoneda  
 
Titular: Xavier Bosch Chumillas       
Suplent: David Bergadà Lopez 
 
Titular: Xavier Salvador Vives       
Suplent: Josep Arjona Cruz 
 
Secretaria: Dolors Ribalta Bonell 
 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los, en el termini de 10 dies, si 
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Tercer. Data, hora i lloc de realització de les proves:  
 
-La realització de la prova de coneixaments de la llengua catalana es realitzarà el dilluns 22 de gener de 
2018, a les 10 hores del matí, a la biblioteca municipal. 
 
- La valoració dels mèrits i entrevista personal és realitzarà el dia 25 de gener de 2018, a partir de les 
9:30  hores del matí  a la sala de juntes de l’Ajuntament, Plaça Major número 1. 
  
L’actuació dels aspirants en la realització de les valoracions s’iniciaran per ordre alfabètic, de la A a la Z, 
d’acord amb el  primer cognom. 
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Quart. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva inserció al  tauler 
d’anuncis de la corporació, a la web municipal i al portal de la transparència, conforme allò establert per 
les bases reguladores d’aquest procés.  
 
Cinquè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.  

 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació. 

 

Santa Coloma de Queralt, a 5 d’abril de 2017. 

 

X
MAGÍ TRULLOLS TRULL

L'ALCALDE            

X
MARC DOMINGO PARÉS

EL SECRERTARI  
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