
ANUNCI DE LA MODIFICACIÓ DELS RESULTATS FINALS DEL PROCÉS SELECTIU, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 

TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER REVISIÓ A 
INSTÀNCIA DE PART

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la 
creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Calafell, s’ha 
dictat Decret d’alcaldia número 2017/3738, de data 15 de setembre de 2017, que es 
transcriu a continuació:

“ Fets

1. El 16 d’agost de 2017, es publica al tauler i a la web Corporativa l’anunci amb els 
resultats finals del procés selectiu per a la confecció d’una borsa de treball d’auxiliars 
administratius.

2. El 21 d’agost de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la confecció de la 
borsa de treball d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que 
sorgissin en diferents departaments de la Corporació. 

3. El 17 d’agost de 2017, l’aspirant amb identificador número 658-N,  presenta instància, 
amb RGE a la Corporació número 27928, sol·licitant  la revisió de la valoració de 
mèrits en la fase de concurs en l’apartat formació i perfeccionament de les bases..

4. El 18 d’agost de 2017, l’aspirant amb identificador número 161-F, presenta instància 
amb RGE a la Corporació número 27989, sol·licitant la revisió de la valoració de mèrits 
en la fase de concurs en l’apartat de l’experiència professional.

5. El 24 d’agost de 2017, l’aspirant amb identificador número 505-L, presenta instància 
amb RGE a la Corporació número 28351, sol·licitant la revisió de la valoració de mèrits 
en la fase de concurs en l’apartat de l’experiència professional.

6. El 13 de setembre de 2017, l’òrgan qualificador es reuneix per revisar les peticions dels 
aspirants i, aixeca acta elevant a l’òrgan competent la modificació de la borsa de 
treball d’auxiliars administratius per revisió a instància de part.

7. El 14 de setembre de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 
384/2017/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

2. 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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3. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 

4. Articles 55.a) i 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius s’han 
d’iniciar mitjançant convocatòria pública.

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 11 i 55 a 58.

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
administracions públiques.

7. Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.

8. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 
22 de la Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya.

9. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació 
d’atribucions en matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

10. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Articles 8 a 10 que 
disposen que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser 
avocades a l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de 
Govern local.

Resolució

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal 
atribuïdes per aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de 
data 22 de juny de 2015.

2. Aprovar la modificació de l’actual borsa de treball d’auxiliars administratius per tal de 
poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents departaments de la Corporació, 
la qual queda ordenada de major a menor puntuació de la següent manera, d’acord 
amb l’acta aixecada per l’òrgan qualificador amb data 13 de setembre de 2017:

Núm. 
Ordre

Núm. 
Registre 
Entrada DNI

Puntuació 
Final

1 18992 088K 20,4
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2 19058 871P 20,35
3 20079 219H 20,3
4 19681 161F 19,7
5 19580 432V 18,55

6 19080 139W 18,29

7 19853 658N 18,125

8 18846 759Q 18,05
9 20009 929Z 17,815

10 17483 263N 16,45

11 18747 505L 16,35
12 20082 188K 15,65
13 20087 922D 15,375
14 18341 643K 15,25

3. Fer anunci d’aquesta resolució i publicar-ho al tauler i a la web corporativa.

4. S’haurà de donar compte a la propera Junta de Govern Local.

5. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Recursos Humans, junta de 
personal i al comitè d’empresa i seccions sindicals pel seu coneixement i efectes 
escaients.

Calafell, 14 de setembre de 2017

               Davant meu,

L’alcalde
El secretari. “

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

El secretari.
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