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DECRET

Aprovació definitiva de la llista d'admesos i exclosos en el
procediment per a la constitució d'una borsa de treball d'educador/a
per a la llar d'infants municipal de Botarell i convoctòria a les proves.

Fets

1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2019, es van aprovar
les bases i la convocatòria del procediment per a la constitució d'una borsa
de treball per a proveir, amb caràcter temporal, les necessitats de personal
que per vacances, permisos, excedències i baixes es produeixin als llocs de
treball d'educador/a de la llar d'infants de l’Ajuntament de Botarell, així com
qualsevol contractació temporal de personal d’aquesta categoria que es
requereixi, durant un període d’un any.
 
2. La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona de 5 d'agost de 2019, i al tauler
d'anuncis de la corporació en data 25 de juliol de 2019.
 
3. En data 20 d'agost de 2019 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció. 
 
4. Mitjançant Resolució d'Alcaldia de 29 d'agost de 2019 es va aprovar la
relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per pendre part en les
proves selectives, obrint-se un termini de deu dies hàbils (a comptar des de
la publicació de l'anunci realitzada al tauler electrònic d'edictes de
l'Ajuntament en la mateixa data)  per tal que els aspirants exclosos (no n'hi
havia cap) i els omesos poguessin formular les reclamacions i fer esmenes.
 
5. Finalitzat el termini, cap aspirant omès o exclòs ha formulat reclamacions
o esmenes. Per aquest motiu, cal aprovar definitivament la relació
d'aspirants admesos i exclosos, i convocar al tribunal i als aspirants
admesos per realitzar el primer exercici de selecció que serà la prova de
català i posteriorment l'entrevista personal, previ nomenament dels
membres del tribunal qualificador.
 



6. Els aspirants que es relacionen a continuació NO han acreditat el nivell
de català exigit a les bases i convocatòria, motiu pel qual es requerirà que
realitzin la prova de nivell abans de la valoració dels mèrits de la fase de
concurs i realització de l'entrevista:
Aspirant NIF

Carla Serra Enríquez XXX0836XX

Francisco Javier Tallon Duran XXX1541XX

Judit Almazan Rayo XXX5608XX

Montserrat Teigell Gispert XXX0570XX

Paula Pérez Palomo XXX2746XX

Lídia Rull Miralles XXX2660XX

Nuria Salvado Biarnes XXX2492XX

 
Els aspirants convocats podran acreditar el nivell de català sense necessitat
de realitzar la prova si exhibeixen un certificat de nivell de català de nivell de
suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent,
original o degudament compulsat, a la persona examinadora en el moment
immediatament anterior a la seva realització.
 
7. D'acord amb l'apartat 7 de les bases reguladores del procediment,
l'actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar
conjuntament s'ha d'iniciar amb l'aspirant el primer cognom del qual comenci
per la lletra "Y”, de conformitat amb la Resolució PDA/2953/2018, de 13 de
desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic realitzat
per la Generalitat de Catalunya per determinar l'ordre d'actuació de les
persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019 (DOGC núm.
7770, de 18 de desembre de 2018).

Fonaments de dret

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d'acord amb el Decret 214
/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.

En conseqüència, RESOLC:

Primer.- Aprovar definitivament la relació d’aspirants admesos i exclosos
per prendre part en les proves selectives del procediment per a la
constitució d'una borsa de treball per a proveir, amb caràcter temporal, les
necessitats de personal que per vacances, permisos, excedències i baixes
es produeixin als llocs de treball d'educador/a de la llar d'infants de l’
Ajuntament de Botarell, així com qualsevol contractació temporal de
personal d’aquesta categoria que es requereixi, durant un període d’un any.



 
Admesos:
 
Aspirant NIF Data sol·licitud Número d’entrada

Tatiana Sánchez Muñoz XXX1925XX 31/07/2019 1-2019-001267-1

Carla Serra Enríquez XXX0836XX 05/08/2019 1-2019-001302-2

Altaïr Fité Martínez XXX4016XX 06/08/2019 1-2019-001308-1

Maria Jiménez Gil XXX3060XX 06/08/2019 1-2019-001309-1

Nerea Ejarque Juncar XXX3014XX 06/08/2019 1-2019-001311-1

Montserrat Sanchez Segado XXX7130XX 06/08/2019 1-2019-001313-1

Carlota Catala Ribera XXX5552XX 07/08/2019 1-2019-001318-1

Irene Badia Gibert XXX3791XX 07/08/2019 1-2019-001319-1

Júlia Callau Mendoza XXX4091XX 08/08/2019 1-2019-001324-1

Silvia Basevi Prats XXX8247XX 08/08/2019 1-2019-001326-1

Francisco Javier Tallon Duran XXX1541XX 08/08/2019 1-2019-001332-2

Judit Almazan Rayo XXX5608XX 09/08/2019 1-2019-001338-1

Ana Maria Tasias Canales XXX7865XX 13/08/2019 1-2019-001348-1

Gemma Luri Muntane XXX9226XX 14/08/2019 1-2019-001373-1

Montserrat Teigell Gispert XXX0570XX 14/08/2019 1-2019-001376-1

Montserrat Vives Ibañez XXX2412XX 18/08/2019 1-2019-001378-1

Alba Sans Güell XXX2883XX 19/08/2019 1-2019-001394-1

Paula Pérez Palomo XXX2746XX 19/08/2019 1-2019-001395-1

Maria de la Roca Mallafré Sabaté XXX3635XX 19/08/2019 1-2019-001396-1

Lídia Rull Miralles XXX2660XX 19/08/2019 1-2019-001403-2

Nuria Salvado Biarnes XXX2492XX 20/08/2019 1-2019-001405-1

Mercedes Barreñada Espinola XXX1687XX 20/08/2019 1-2019-001406-1

Ainhoa Martínez Laka XXX7183XX 20/08/2019 1-2019-001407-1

Ana Honrubia Rodríguez XXX0379XX 20/08/2019 1-2019-001408-1

 
Els sol·licitants que apareixen al llistat han declarat complir els requisits per
participar en el procediment, motiu pel qual tots ells han sigut admesos,
sense perjudici que hagin d'acreditar el compliment efectiu d'aquests
requisits abans de procedir a la seva contractació, en cas que no ho hagin
fet abans.
 
Exclosos:
 
CAP
 
Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador, d'acord amb la
composició que determinen les bases:
 
Presidenta: Rosa Mari Jimenez Gil, directora de l’escola Mare de Déu de la
Candela de Botarell.



Vocals:   Daniel Pericás Climent, secretari interventor de l'Ajuntament
              Joanmaria Navarro Roca, cap d'unitat de secretaria intervenció
Secretari: Daniel Pericás Climent
 
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden
recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els
art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector
Públic.
 
Tercer.- El tribunal qualificador nomenat s'ha de constituir a les
oficines de l'Ajuntament de Botarell el dia 2 d'octubre de 2019, a les 8:
30 hores.
 
Els aspirants que no han acreditat el nivell de català exigit a les bases i
la covocatòria són convocats per a la realització de la prova de català a
les oficines municipals, el dia 2 d'octubre, a les 9:00 hores. Els
aspirants convocats podran acreditar el nivell de català sense
necessitat de realitzar la prova si exhibeixen un certificat de nivell de
català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política
Lingüística o equivalent, original o degudament compulsat, a la
persona examinadora en el moment immediatament anterior a la seva
realització.
 
Els que resultin aptes a la prova de català i els aspirants admesos que
no han estat convocats a la prova de català per tenir el nivell acreditat,
són convocats per a realitzar l'entrevista en les següents dates:
 

Aspirants el primer cognom dels quals comenci per la lletra "Y" o
següents per ordre alfabètic fins la lletra "L" inclosa, el mateix dia 2
d'octubre de 2019 a les 10:00 hores. La previsió és que es realitzin les
entrevistes des de la lletra "Y" fins la lletra "C" (ambdós incloses) entre
les 10:00 i les 12:30 hores, i les entrevistes des de la lletra "D" fins la
lletra "L" (ambdós incloses) de les 12:30 en endavant.
Aspirants el primer cognom dels qual comenci per la lletra "M", per
ordre alfabètic, fins la lletra "X", inclosa, el dia 3 d'octubre de 2019 a
les 10:00 hores. La previsió és que es realitzin les entrevistes des de
la lletra "M" fins la lletra "R" (ambdós inclosos) entre les 10:00 i les 12:
00 hores i les entrevistes des de la lletra "S" fins la lletra "X" (ambdós
inclosos) de les 12:00 hores en endavant.

 
Quart.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir
a la seva publicació, en el tauler d'anuncis de la corporació i a la seu



electrònica de l'Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació
personal als interessats tal i com es desprèn de l'article 58.4 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i com es determina a les
bases del procediment.

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'Alcaldessa en funcions,
 
Montserrat de Anciola Moragas


