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Constitució Borsa de Treball de personal laboral temporal, operari/a de
neteja de les instal·lacions municipals de l'Ajuntamement de Camarles

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2021, es van
aprovar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de treball
de personal Laboral temporal , denominació “Operari/a de neteja de les
instal·lacions municipals” de l’Ajuntament de Camarles grup E, subgrup
Agrupacions Professionals, mitjançant concurs de valoració de mèrits.
Un cop s’ha dut a terme el procés selectiu, i observats tots els tràmits legals i la
proposta de la relació de persones aspirants aprovades que ha emès la
Comissió de valoració, aquest ha proposat que constitueixin la borsa de treball
d'aquest grup per necessitats de personal, per l’ordre de puntuació següent:

Sra. Esther Jiménez Suarez ****5408*
Sra. Soubiha Essousi ****5874*
Sra. Andrea Morales Núñez ****5987*
Sra Maria José Melich Subirats ****1779*
El personal proposat a formar part de la Borsa de treball indicada ha acreditat
dins de termini les condicions de capacitat i els requisits exigits en la
convocatòria mitjançant originals o fotocòpies compulsades, així com, ha
acreditat els mèrits al·legats amb presentació d’originals o fotocòpies
compulsades.

Fonaments de dret
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre.
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És competència de l’Alcaldia exercir la prefectura superior de tot el personal i
acordar el seu nomenament i contractació, d’acord amb els arts. 21.1.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 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.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Constituir Borsa de Treball de personal Laboral temporal denominació
“Operari/a de neteja de les instal·lacions municipals” de l’Ajuntament de
Camarles, grup E, subgrup Agrupacions Professionals per cobrir, de forma
excepcional, necessitats imperioses, urgents i inajornables d’aquest
Ajuntament , amb la relació de persones aspirants proposades per la Comissió
de valoració, que han superat les proves selectives i que és la següent:

Sra. Esther Jiménez Suarez ****5408*
Sra. Soubiha Essousi ****5874*
Sra. Andrea Morales Núñez ****5987*
Sra Maria José Melich Subirats ****1779*
Segon.- Publicar la constitució d’aquesta Borsa en els termes establertes a les
Bases reguladores, als efectes oportuns.
Tercer. Comunicar aquesta Resolució al/a la delegat/ada de personal de l’
Ajuntament.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'alcalde,

Transcripció del decret número 2021-0000226 de l'ens Ajuntament de Camarles signat per: RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 10/11/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 10/11/2021 a les 09:38:19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9878352545CE40279C803F4AC240BE9E i data d'emissió 10/11/2021 a les 09:38:45

Ramon Brull Melich
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