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En relació amb el procediment de selecció convocat per a la constitució d’una borsa de treball
d’auxiliars administratius.
CERTIFICO:
Que havent finalitzat el procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de Treball d’Auxiliars
Administratius (grup C2), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de
contingència temporal d’aquest grup que es doni a l’Ajuntament de Roda de Berà, d’acord amb
les bases reguladores del mateix, el Tribunal qualificador ha elevat a l’alcaldia la proposta dels
aspirants que han superat el procés i l’Alcalde ha dictat Decret núm. 2020-0317, segons el
literal següent:
DECRET D’ALCALDIA
“Convocatòria pública per a la formació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius.

1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre de
2019 va aprovar les bases, la convocatòria i el modelatge d’instància de sol·licitud
que han de regir el procediment de selecció convocat per a la constitució d’una borsa
de treball d’Auxiliars Administratius (grup C2), per cobrir vacants, substitucions i
qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup que es doni a
l’Ajuntament de Roda de Berà.
2. Aquest acord, juntament amb el text íntegre de les bases es va publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, núm. CVE2020-00046, de data 13 de gener de 2020, amb
ressenya al DOGC, núm. 8045, de data 20 de gener de 2020, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la web municipal.
3. Verificades les proves i conclosa la selecció, en Acta de 28 de febrer de 2020, el
Tribunal ha elevat proposta de formació de borsa de treball amb els aspirants que
han superat el procés per l’ordre de puntuació respectivament assolit, per a possibles
substitucions i/o acumulació de tasques.
4. Vist que el Tribunal qualificador ha resolt interpretar en relació als mèrits, l’exclusió de
les formacions realitzades amb una anterioritat superior a 10 anys, segons Acta de
finalització, de data 28 de febrer de 2020.
5. Examinada la documentació que acompanya aquest expedient i essent conforme al
compliment de les bases reguladores d’aquest procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET:
D’acord amb els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i
53.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text refós aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com la Base ONZENA de les aprovades per a la
convocatòria, és competència de l’Alcaldia aprovar la borsa per estricte ordre de
puntuació i amb una vigència de tres anys, prorrogable per un any més.
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En raó dels anteriors, i en ús de les competències conferides per la vigent legislació de
règim local i de personal al serveis de les entitats locals,
RESOLC:

SEGON. Publicar aquesta resolució a la web municipal http://www.rodadebera.cat i al
tauler d'edictes i anuncis oficials de la corporació.”
I, perquè consti, expedeixo el present certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde, als efectes
oportuns.
Document signat electrònicament al marge.
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PRIMER. Aprovar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador corresponent
a la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball d’Auxiliars Administratius
(grup C2), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència
temporal d’aquest grup que es doni a l’Ajuntament de Roda de Berà, amb l’ordre que
determina la puntuació assolida a les diferents proves del procés i que és la següent:

