Anunci sobre la relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es en els processos de
selecció per a la creació de les borses de treball: d’operaris/àries de la brigada de
manteniment, obres i neteja viària; de netejadors/es d’equipaments i edificis públics i/o
municipals; oficials de 2ª i 1ª de manteniment i obres.
Per les Resolucions d’Alcaldia, números 2022-0326, 2022-0327, 2022-0328 i 2022-0329 de data 29
de març de 2022, fent ús de les facultats i les competències que te atribuïdes, i d’acord amb el què
disposa la base setena dels processos de selecció per a la creació de les borses de treball
d’operaris/àries de la brigada de manteniment, obres i neteja viària; de netejadors/es d’equipaments i
edificis públics i/o municipals; oficials de 2ª i 1ª de manteniment i obres, mitjançant concurs de mèrits,
bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2022, ha disposat els següents
acords:
Segons Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0239:
“PRIMER.- Declarar que el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria a l’ e-Tauler de l’Ajuntament va finalitzar en data 15 de març
de 2022, inclòs.
SEGON.- Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL de persones admeses i excloses i
d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana per participar en el procés
selectiu de creació d’una borsa de treball d’ OPERARIS/ÀRIES amb adscripció a la brigada de
serveis, d’obres i de neteja viària (AP), mitjançant concurs de mèrits, tal com segueix:
Aspirants admesos/es:
Ordre

Cognoms i nom

DNI/NIE
reduït

Exempt/a
Català

1

Roman Charles, Lluís

****8543M

SÍ

2

Jovanovich Fernández, Jose David

****9739H

NO

3

Pulido Hernández, Juan

****4622H

NO

4

Rodríguez De Lamo, Eugenia

****0739B

NO

5

Bertran Pros, Carlos

****4282N

NO

6

Prieto Moran, Luis Lorenzo

****4802H

NO

7

Dieng, Moustapha

****7956J

NO
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Alcalde-President.
Data Signatura: 30/03/2022
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Expedient núm.: 622/2020, 231/2021, 232/2021, 233/2021
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

8

En Njimi, Ilyas

NO

****2319N

Aspirants exclosos/es:
La/les causa/es d’exclusió s’expressarà/n d’acord amb el següent codi:
CODI
01

DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D’EXCLUSIÓ
Manca aportar possessió del títol exigit o equivalent, base 3.e)

Cognoms i nom

DNI reduït

Exempt/a
Català

Codi
d’exclusió

1

Villota Casanova, Andrés Felipe

****0231G

NO

01

2

Campos Agost, Jordi

****2547T

NO

01

Odre

TERCER.- Concedir de conformitat amb el que disposa la base setena un termini de deu (10) dies
naturals per a presentar esmenes i possibles reclamacions a les causes d’exclusió i/o aportar
completar la documentació justificativa que ha suposat l’exclusió, a través d’instància general de la
seu electrònica de l’ajuntament o bé a les dependències municipals.
Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva
sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim d’un mes, transcorregut el qual,
sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà
elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

PRESIDENT/A:

Titular: Sr. Jordi Charles Companys o personal en qui delegui.

VOCALS:

Titular.- Sr. Oscar Masot Mata o personal tècnic en qui delegui.
Titular.- Sra. Cristina Dolcet Serra o personal en qui delegui.

SECRETARI/A:
(amb veu i sense vot)

Titular: Sr. Pere Biedma Agüera o personal en qui delegui.
(Assessorat per personal tècnic de recursos humans)

ASSESSORS TRIBUNAL PER
RAONS TÈCNIQUES
ASSESSOR/A TÈCNICA
CONEIXEMENTS PROVA CATALÀ
(amb veu i sense vot)

Encarregats brigada manteniment, obres i/o neteja
viària.

Consorci per a la Normalització lingüística

Codi Validació: 3E4FRE745W4QW66HXNMM4YMET | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10

QUART.- Nomenar i fer pública la composició dels membres del Tribunal qualificador de la
valoració dels mèrits al·legats i, que estarà format per les persones següents:

Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho comunicarà a la
presidenta del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Les persones aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal, de conformitat amb
el que disposa l’article 24 de la Llei abans citada.
CINQUÈ.- Convocar els membres del Tribunal qualificador per a la seva constitució el proper dia 4
d’abril de 2021, a les 09.00 hores del matí a la Casa de la Vila.
SISÈ.- Comunicar a les persones aspirants admeses la realització de la prova de català prevista en
la base novena de la convocatòria a concretar de forma definitiva el dia, hora i lloc.
Es publicarà a la pàgina web a través de l’enllaç https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertesvigents/processos-de-seleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 de forma definitiva
el dia, hora i lloc.
SETÈ.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal qualificador de les proves perquè en
prenguin coneixement.
VUITÈ.-Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
a partir de l’endemà a la data de publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament
enllaç:https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-de-seleccio-per-la-creaciode-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 ,aquesta llista provisional esdevindrà definitiva, sense que
calgui dur a terme cap altre acte o acord.

Segons Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0238:
“PRIMER.- Declarar que el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria a l’ e-Tauler de l’Ajuntament va finalitzar en data 15 de març
de 2022, inclòs.
SEGON.- Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL de persones admeses i excloses i
d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana per participar en el procés
selectiu de creació d’una borsa de treball NETEJADORS/ES d’equipaments i edificis públics i/o
municipals (AP), mitjançant concurs de mèrits, tal com segueix:
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NOVÈ.- Publicar un anunci de la part resolutiva del present Decret al tauler d’anuncis de la corporació
i a la pàgina web municipal: https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-deseleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 , informant que contra aquesta resolució
per ser un acte de tràmit no hi cap recurs.”

Aspirants admesos/es:

Ordre

Cognoms i nom

DNI/NIE
reduït

Exempt/a
Català

1

Puia, Florentina

****3980C

NO

2

Roman Charles, Lluís

****8543M

SI

3

Moreno Bosch, Esther

****2022R

SI

4

En Njimi, Ilyas

****2319N

NO

Aspirants exclosos/es:
La/les causa/es d’exclusió s’expressarà/n d’acord amb el següent codi:

Odre
1

DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D’EXCLUSIÓ
Manca aportar possessió del títol exigit o equivalent, base 3.e)
Manca aportar document nacional d’identitat o document equivalent, base 3) i 5)

Cognoms i nom

DNI reduït

Exempt/a
Català

Codi
d’exclusió

Omari Wafik, Zahya

****9983L

NO

01,02

TERCER.- Concedir de conformitat amb el que disposa la base setena un termini de deu (10) dies
naturals per a presentar esmenes i possibles reclamacions a les causes d’exclusió i/o aportar
completar la documentació justificativa que ha suposat l’exclusió, a través d’instància general de la
seu electrònica de l’ajuntament o bé a les dependències municipals.
Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva
sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim d’un mes, transcorregut el qual,
sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà
elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
QUART.- Nomenar i fer pública la composició dels membres del Tribunal qualificador de la
valoració dels mèrits al·legats i, que estarà format per les persones següents:

PRESIDENT/A:

Titular: Sr. Jordi Charles Companys o personal en qui delegui.

VOCALS:

Titular.- Sr. Oscar Masot Mata o personal tècnic en qui delegui.
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CODI
01
02

Titular.- Sra. Cristina Dolcet Serra o personal en qui delegui.
SECRETARI/A:
(amb veu i sense vot)

Titular: Sr. Pere Biedma Agüera o personal en qui delegui.
(Assessorat per personal tècnic de recursos humans)

ASSESSORS TRIBUNAL PER
RAONS TÈCNIQUES
ASSESSORA TÈCNICA
CONEIXEMENTS PROVA CATALÀ
(amb veu i sense vot)

Encarregats brigada manteniment, obres i/o neteja
viària.

Consorci per a la Normalització lingüística

Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho comunicarà a la
presidenta del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Les persones aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal, de conformitat amb
el que disposa l’article 24 de la Llei abans citada.
CINQUÈ.- Convocar els membres del Tribunal qualificador per a la seva constitució el proper dia 4
d’abril de 2021, a les 09.00 hores del matí a la Casa de la Vila.

Es publicarà a la pàgina web a través de l’enllaç https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertesvigents/processos-de-seleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 forma definitiva el
dia, hora i lloc.
SETÈ.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal qualificador de les proves perquè en
prenguin coneixement.
VUITÈ.- Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
a partir de l’endemà a la data de publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament
enllaç:https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-de-seleccio-per-la-creaciode-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 ,aquesta llista provisional esdevindrà definitiva, sense que
calgui dur a terme cap altre acte o acord.
NOVÈ.- Publicar un anunci de la part resolutiva del present Decret al tauler d’anuncis de la corporació
i a la pàgina web municipal: https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-deseleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 , informant que contra aquesta resolució
per ser un acte de tràmit no hi cap recurs.”
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SISÈ.- Comunicar a les persones aspirants admeses la realització de la prova de català prevista en
la base novena de la convocatòria a concretar de forma definitiva el dia, hora i lloc.

Segons Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0327:
“PRIMER.- Declarar que el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria a l’ e-Tauler de l’Ajuntament va finalitzar en data 15 de març
de 2022, inclòs.
SEGON.- Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL de persones admeses i excloses i
d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana per participar en el procés
selectiu de creació d’una borsa d’ OFICIALS DE 2ª DE MANTENIMENT I OBRES (AP), mitjançant
concurs de mèrits, tal com segueix:
Aspirants admesos/es:
Ordre

Cognoms i nom

DNI/NIE
reduït

Exempt/a
Català

1

Roman Charles, Lluís

****8543M

SI

2

Jovanovich Fernández, Jose David

****9739H

NO

3

Serra Castellón, Alfonso

****0077R

NO

4

Escarp Nicolás, Francisco

****23249

NO

5

Martínez Osuna, Daniel

****6178C

SI

6

Miret Berrocal, Josep Maria

****0276A

NO

La/les causa/es d’exclusió s’expressarà/n d’acord amb el següent codi:
CODI
01

Odre
1

DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D’EXCLUSIÓ
Manca aportar possessió del títol exigit o equivalent, base 3.e)

Cognoms i nom

DNI reduït

Exempt/a
Català

Codi
d’exclusió

Campos Agost, Jordi

****2547T

NO

01

TERCER.- Concedir de conformitat amb el que disposa la base setena un termini de deu (10) dies
naturals per a presentar esmenes i possibles reclamacions a les causes d’exclusió i/o aportar
completar la documentació justificativa que ha suposat l’exclusió, a través d’instància general de la
seu electrònica de l’ajuntament o bé a les dependències municipals.
Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva
sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.
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Aspirants exclosos/es:

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim d’un mes, transcorregut el qual,
sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà
elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
QUART.- Nomenar i fer pública la composició dels membres del Tribunal qualificador de la
valoració dels mèrits al·legats i, que estarà format per les persones següents:

PRESIDENT/A:

Titular: Sr. Jordi Charles Companys o personal en qui delegui.

VOCALS:

Titular.- Sr. Oscar Masot Mata o personal tècnic en qui delegui.
Titular.- Sra. Cristina Dolcet Serra o personal en qui delegui.

SECRETARI/A:
(amb veu i sense vot)

Titular: Sr. Pere Biedma Agüera o personal en qui delegui.
(Assessorat per personal tècnic de recursos humans)

ASSESSORS TRIBUNAL PER
RAONS TÈCNIQUES
ASSESSORA TÈCNICA
CONEIXEMENTS PROVA CATALÀ
(amb veu i sense vot)

Encarregats brigada
neteja viària.

manteniment,

obres

i/o

Consorci per a la Normalització lingüística

En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho comunicarà a la
presidenta del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Les persones aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal, de conformitat amb
el que disposa l’article 24 de la Llei abans citada.
CINQUÈ.- Convocar els membres del Tribunal qualificador per a la seva constitució el proper dia 4
d’abril de 2021, a les 09.00 hores del matí a la Casa de la Vila.
SISÈ.- Comunicar a les persones aspirants admeses la realització de la prova de català prevista en
la base novena de la convocatòria a concretar de forma definitiva el dia, hora i lloc.
Es publicarà a la pàgina web a través de l’enllaç https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertesvigents/processos-de-seleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 de forma definitiva
el dia, hora i lloc.
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Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

SETÈ.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal qualificador de les proves perquè en
prenguin coneixement.
VUITÈ.-Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
a partir de l’endemà a la data de publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament
enllaç:https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-de-seleccio-per-la-creaciode-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 ,aquesta llista provisional esdevindrà definitiva, sense que
calgui dur a terme cap altre acte o acord.
NOVÈ.- Publicar un anunci de la part resolutiva del present Decret al tauler d’anuncis de la corporació
i a la pàgina web municipal: https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-deseleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 , informant que contra aquesta resolució
per ser un acte de tràmit no hi cap recurs.”
Segons Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0326:
“PRIMER.- Declarar que el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria a l’ e-Tauler de l’Ajuntament va finalitzar en data 15 de març
de 2022, inclòs.
SEGON.- Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL de persones admeses i excloses i
d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana per participar en el procés
selectiu de creació d’una borsa d’ OFICIALS DE 1ª de manteniment i obres (C2), mitjançant
concurs de mèrits, tal com segueix:

Ordre

Cognoms i nom

DNI/NIE
reduït

Exempt/a
Català

1

Roman Charles, Lluís

****8543M

SI

2

Velasco Armenteros, Miguel Ángel

****6376Q

NO

3

Escarp Nicolás, Francisco

****23249

NO

4

Martínez Osuna, Daniel

****6178C

SI

5

Miret Berrocal, Josep Maria

****0276A

NO

6

Rosell Camats, Jordi Salvador

****2848D

SI

Codi Validació: 3E4FRE745W4QW66HXNMM4YMET | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10

Aspirants admesos/es:

Aspirants exclosos/es:
Cap.
TERCER.- Concedir de conformitat amb el que disposa la base setena un termini de deu (10) dies
naturals per a presentar esmenes i possibles reclamacions a les causes d’exclusió i/o aportar
completar la documentació justificativa que ha suposat l’exclusió, a través d’instància general de la
seu electrònica de l’ajuntament o bé a les dependències municipals.
Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva
sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim d’un mes, transcorregut el qual,
sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà
elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
QUART.- Nomenar i fer pública la composició dels membres del Tribunal qualificador de la
valoració dels mèrits al·legats i, que estarà format per les persones següents:

PRESIDENT/A:

Titular: Sr. Jordi Charles Companys o personal en qui delegui.

VOCALS:

Titular.- Sr. Oscar Masot Mata o personal tècnic en qui delegui.
Titular.- Sra. Cristina Dolcet Serra o personal en qui delegui.
Titular: Sr. Pere Biedma Agüera o personal en qui delegui.
(Assessorat per personal tècnic de recursos humans)

ASSESSORS TRIBUNAL PER
RAONS TÈCNIQUES
ASSESSOR/A TÈCNICA
CONEIXEMENTS PROVA CATALÀ
(amb veu i sense vot)

Encarregats brigada manteniment, obres i/o neteja
viària.

Consorci per a la Normalització lingüística

Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho comunicarà a la
presidenta del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Les persones aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal, de conformitat amb
el que disposa l’article 24 de la Llei abans citada.
CINQUÈ.- Convocar els membres del Tribunal qualificador per a la seva constitució el proper dia 4
d’abril de 2021, a les 09.00 hores del matí a la Casa de la Vila.
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SECRETARI/A:
(amb veu i sense vot)

SISÈ.- Comunicar a les persones aspirants admeses la realització de la prova de català prevista en
la base novena de la convocatòria a concretar de forma definitiva el dia, hora i lloc.
Es publicarà a la pàgina web a través de l’enllaç https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertesvigents/processos-de-seleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 de forma definitiva
el dia, hora i lloc.
SETÈ.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal qualificador de les proves perquè en
prenguin coneixement.
VUITÈ.-Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
a partir de l’endemà a la data de publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament
enllaç:https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-de-seleccio-per-la-creaciode-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 ,aquesta llista provisional esdevindrà definitiva, sense que
calgui dur a terme cap altre acte o acord.
NOVÈ.- Publicar un anunci de la part resolutiva del present Decret al tauler d’anuncis de la corporació
i a la pàgina web municipal: https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-deseleccio-per-la-creacio-de-borses-de-treball-del-grup-ap-i-c2 , informant que contra aquesta resolució
per ser un acte de tràmit no hi cap recurs.”
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