
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

DECRET D’ALCALDIA
Expedient Núm.: 194/2017
Assumpte: Assumpció proposta Tribunal qualificador i nomenament com a funcionària de carrera.

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les facultats  
que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent Decret :

En  procés  de  selecció  convocat  per  a  la  funcionarització,  pel  sistema  de  concurs  oposició,  de 
personal laboral  fix com a funcionari  de carrera plaça d’Administrativa adscrita a Àrea Intervenció 
d’aquest Ajuntament de Banyeres del  Penedès, segons Bases aprovades per la Junta de Govern 
Local en Sessió de data 2 de març de 2017, i publicades al BOPT núm. 51, de data 14 de març de  
2017 i DOGC núm. 7334, de data 22 de març de 2017,

ANTECEDENTS DE FET

1. Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 2 
de  març  de  2017  es  van  aprovar  les  Bases  de  la  convocatòria  de  procés  per  a  la 
funcionarització, pel sistema de concurs oposició, de personal laboral fix com a funcionari de 
carrera plaça d’Administrativa adscrita a Àrea Intervenció, les quals van estar publicades al 
BOPT núm. 35, de data 14 de març de 2017 i DOGC núm. 7334, de data 22 de març de 2017

2. Conclòs el  procés, i  rebuda del Tribunal Acta d’aquesta mateixa data amb la proposta de 
nomenament com a funcionària de carrera en favor de l’aspirant Sra. INMACULADA ROCIO 
SANTOS CUELLAS, amb DNI 47758319 S, qui va acreditar dins de termini les condicions de 
capacitat i els requisits exigits en la convocatòria.

FONAMENTS DE DRET

1. La disposició transitòria 4a de la Llei de l’Estatut de l’empleat Pública, Text Refós aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, regula la consolidació d’ocupació a llocs o 
places de caràcter estructural, amb els requisits i condicions hi establerts i que ha complert la 
convocatòria i procés realitzat per a l’esmentada plaça de funcionària de carrera, Subgrup de 
funció C1, Administrativa adscrita Àrea d’Intervenció, de la Plantilla de Personal funcionari de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

2. Els articles 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i 53.1.i) de la Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28  d’abril,  atribueixen  a  l’Alcaldia  la  competència  de  nomenament  del  personal  de  la 
Corporació

Conforme a la proposta elevada pel Tribunal qualificador del procés de selecció, en ús de les facultats 
conferides per la vigent legislació de Règim local, i conforme a la Base novena de les aprovades per a  
la convocatòria, aquesta Presidència

RESOLC:

Primer  .- L’assumpció  de  la  proposta  del  Tribunal  del  procés  de  selecció  formalitzada  en  Acta 
d’aquesta mateixa data.

Segon .- En haver  superat  el  procés  convocat  a  l’efecte,  el  nomenament,  com a funcionària  de 
carrera  d’aquest  Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  Administrativa  d’Administració  General, 
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subgrup de funció C1, de Sra. INMACULADA ROCIO SANTOS CUELLAS, amb DNI 47758319 S, 
aspirant en favor de la qual el Tribunal ha fet la proposta, amb efectes d’aquesta mateixa data. 

Tercer .- La notificació del nomenament a la interessada, amb indicació dels recursos procedents, 
Contenciós  Administratiu  davant  el  Jutjat  d’aquesta  classe  de  Tarragona  que  per  torn  pogués 
correspondre,  a interposar en termini  de dos mesos comptats del  dia següent  al  de notificació,  i  
potestativa i alternativament per Recurs de Reposició davant aquest Alcaldia, a interposar en termini  
d’un mes comptat igualment del dia següent al de la notificació.

Quart .-  Requerir a la interessada per a la presa de possessió de la plaça en qualitat de funcionària  
de carrera d’aquest Ajuntament de Banyeres del Penedès, Administrativa d’Administració General,  
subgrup de funció C1, prèvia la prestació del preceptiu jurament o promesa.

Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple en la 
primera Sessió Ordinària que celebri.

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de Banyeres del Penedès

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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