RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 52 DE DATA 10 d’ABRIL de 2019
ANTECEDENTS
1.1 Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2019 es van aprovar les bases per a la selecció de personal
laboral temporal pel sistema de concurs-oposició i torn lliure per constituir una borsa de treball, per tal d’atendre les necessitats
de personal concretes en els casals de vacances organitzats per l’ajuntament Camarles.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT de data 12 de març de 2019,i en extracte en el D.O.G.C
núm.7836 de data 21 de març de 2019 així com a la seu electrònica de l’ajuntament.
1.2. En data 5 d’abril de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

2. FONAMENTS DE DRET
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’ajuntament dictarà resolució aprovant la llista d’admesos i exclosos, que es farà
publica en el tauler d’edictes de l’ajuntament i a la seu electrònica www.camarles.cat, disposant de 5 dies hàbils per a fer esmenes
i reclamacions, si s’escau, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
RESOLC:
1r. 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 Director/a Casal de vacances
NIF
779-H
357-V
136-L
Admesos monitor/a activitats d’educació en el Lleure
NIF
136-L
081-L
525-C
388-Y
197-L
342-A
416-C
155-V
087-G
872-G
357-V
751-D

Pendent de Català

Exclosos:
NIF
865-B
942-L

No aporta la titulació exigida
No aporta la titulació exigida

Transcorregut el termini assenyalat , s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos que es publicarà en el tauler
d’edictes de l’ajuntament, anunciant dia i hora i lloc de realització de les proves.
En defecte, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació i seu electrònica.

2n. Nomenar els membres del tribunal qualificador:
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PRESIDENT, designat per la Corporació
Titular: Teresa Roca Castell, secretaria interventora de la Corporació.
Suplent: Santiago Forastero i Ventura funcionari de l’ajuntament
VOCALS,
Titular: Rosa Carme Alegria Monfort ,Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre
Suplent Eva Francesca Llambrich Pallarés ,Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre
Titular: Rosa Ana Fabra Llambrich, Educadora Social del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Suplent:. Anna Castells Marques, Treballadora Social del Consell Comarcal del Baix Ebre.
SECRETARI,
Titular: Cristina Torres Bertomeu , funcionaria de l’ajuntament.
Suplent: Cinta Català Ferrer, funcionaria de l’ajuntament.
TÈNICS ASSESSORS, designats per la Corporació
Un tècnic de català
Titular : Eva Bayarri Verge
Suplent: Jordi Duran Suàrez
3r. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici, prova
coneixement llengua catalana a la Sala Polivalent ( Casal Camarlenc) carrer vint-i-nou de Camarles, el dia 3 de maig de 2019
a les 9:00 hores.
La realització de la resta de proves tindrà lloc a la Sala Polivalent ( Casal Camarlenc) carrer vint-i-nou de Camarles el
mateix dia 3 de maig, a continuació de la prova de català .
4t. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la corporació.
5è. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva inserció al tauler d’anuncis de la corporació, seu
electrònica de l’ajuntament.
6è. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas
que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació
Camarles, 10 d’abril de 2019
L’alcaldessa
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