Expedient núm.: 232/2021, 233/2021
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

Identificació: Procés selectiu per a la creació d’una borsa de d’oficials de 2ª i 1ª de manteniment i
obres, del grup AP i C2 respectivament.
Relació de fets

3. Dut a terme el procés selectiu, i observats tots els tràmits legals, reglamentaris i d’acord amb la
proposta de la Comissió Qualificadora de creació de la borsa de treball d’oficials de 2ª i 1ª de
manteniment i obres.
Fonaments de dret
1. Els articles 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.
2. Els articles 10, 11 i 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), sobre la selecció de
funcionaris interins, personal laboral i l’accés a l’ocupació pública.
3. La Base novena, desena i dotzena de les bases reguladores que regeixen aquest procés de
selecció.
Per tot l’exposat,
DISPOSO:
PRIMER. Aprovar la constitució de les Borses de treball per categories, a proposta de la Comissió
Qualificadora del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’oficials de 2ª i 1ª de
manteniment i obres, (AP i C2), mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de conformitat amb la relació
nominal següent:
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2. Les bases i la convocatòria han estat publicades íntegrament a la pàgina web municipal, al tauler
electrònic municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’IMO per fer-ne difusió.
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1. En data 4 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar les bases
reguladores i la convocatòria del procés de creació d’una borsa de treball d’oficials de 2ª i 1ª de
manteniment i obres, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir futures vacants temporals per situacions
diverses com poden ser l’existència de vacants fins a la seva cobertura definitiva, substitució
transitòria dels titulars, excés o acumulació de tasques, programes de subvencions, etc.
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****6178C
****0077R
****9739H
****8543M

4,00
2,70
3,00
3,25

1,00
1,10
1,00
1,30

(màx. 1 p)

8,00
8,00
3,52
0,60

Altres mèrits

(màx. 4 p)

Entrevista

Fase prèvia
(màx. 2 p)
2,00
2,00
2,00
2,00

Formació
professional

Martínez Osuna, Daniel
Serra Castellón, Alfonso
Jovanovich Fernández, J.David
Roman Charles, Lluís

Experiència
professional

1
2
3
4

Cognoms i nom

DNI reduït

Ordre

Oficials 2ª de manteniment:

0,00
0,00
0,00
0,50

Puntuació
final
(màx. 20)

15,00
13,80
9,52
7,65

1,00
0,60

(màx. 1 p)

8,00
8,00

0,55
0,00

15,55
14,10

2,70
4,00
4,00
3,25

8,00
8,00

1,00
0,60

0,75
0,00
0,00
0,50

Puntuació
final
(màx. 20)

15,95
15,50
15,00
7,65

1
2

Escarp Nicolás, Francisco
Miret Berrocal, Josep M.

****5224K
****0276A

2,00
2,00

4,00
3,50

(màx. 1 p)

Altres mèrits

(màx. 4 p)

Entrevista

Fase prèvia
(màx. 2 p)

DNI reduït

Ordre

Oficials 1ª d’obres:
Cognoms i nom

0,55
0,00

Puntuació
final
(màx. 20)

15,55
14,10

SEGON. Disposar que la vigència de la Borsa de treball finalitzi en el termini de 2 anys des de
l’endemà de la publicació de l’acta de la Comissió Qualificadora (anunci resultats) amb les persones
aspirants que han superat el procés selectiu. La seva vigència es podrà prorrogar fins l’aprovació
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2,50
1,50
1,00
1,30

(màx. 1 p)

8,00
8,00
8,00
0,60

Altres mèrits

Formació
professional

(màx. 4 p)

Entrevista

Fase prèvia
(màx. 2 p)
2,00
2,00
2,00
2,00

Formació
professional

****2848D
****6376Q
****6178C
****8543M

Experiència
professional

Rosell Camats, Jordi Salvador
Velasco Armenteros, Miguel A.
Martínez Osuna, Daniel
Roman Charles, Lluís

Experiència
professional

1
2
3
4

Cognoms i nom

DNI reduït

Ordre

Oficials 1ª de manteniment:
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4,00
3,50

Altres mèrits

(màx. 4 p)

Entrevista

Fase prèvia
(màx. 2 p)
2,00
2,00

Puntuació
final
(màx. 20)
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****5224K
****0276A

Formació
professional

Escarp Nicolás, Francisco
Miret Berrocal, Josep M.

Experiència
professional

1
2

Cognoms i nom

DNI reduït

Ordre

Oficials 2ª d’obres:

d’una nova borsa.
Això no obstant, quedarà sense efectes, (encara que no hagi passat el termini de vigència), en el
moment en que ja no es disposi de persones candidates o es dugui a terme un nova convocatòria.
TERCER. Publicar la present resolució al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal
https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/processos-de-seleccio-per-la-creacio-deborses-de-treball-del-grup-ap-i-c2.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d’acord amb
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Règim de recursos:

L’alcalde

En dono fe.
El secretari

Jordi Janés Girós

Pere Biedma Agüera
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Alcarràs, document datat i signat electrònicament al marge.
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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.
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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 Lleida, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.

