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DECRET D’ALCALDIA
Expedient núm.: 520/2017
Assumpte: : Assumpció proposta Tribunal Qualificador de la convocatòria del concurs
oposició per crear una borsa de treball per poder proveir amb caràcter temporal places
d’auxiliar administratiu en règim laboral.
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 crear una borsa de treball per poder proveir amb
caràcter temporal places d’auxiliar administratiu en règim laboral, segons Bases aprovades
per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’abril de 2017 i publicades al BOPT
núm. 90 de data 11 de maig de 2017.

El procediment selectiu s’ha tramitat en conformitat amb l’article 55 de la Llei de l’Estatut
de l’empleat públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
que regula l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els principis constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat. Per altra part, en l’apartat 2 del art 55 de l’EBEP, estableix
que les Administracions públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral
mitjançant procediments en què garanteixin els principis constitucionals abans
expressats, així com els establerts a continuació:

a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases
b) Transparència
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a
desenvolupar.
f)

Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

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.
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1. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
de data 27 d’abril de 2017 es van aprovar les Bases de la convocatòria del concurs
oposició per crear una borsa de treball per poder proveir amb caràcter temporal
places d’auxiliar administratiu en règim laboral.
2. Conclòs el procés en data 26 de juliol de 2017, i rebuda del Tribunal Acta amb la
proposta de la borsa de treball amb el següent ordre:
DNI
...192Y
...682P
...929Z
...986B
...755Y
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ANTECEDENTS DE FET

RESOLC:
PRIMER.- L’assumpció de la proposta del Tribunal del procés de selecció formalitzada en
Acta de data 26 de juliol de 2017.
SEGON.- Aprovar la borsa de treball de les places d’auxiliar administrativa que es cobriran
per el següent ordre:

L’Alcalde
Amadeu Benach i Miquel

En dono fe.
Secretària interventora Tresorera
Immaculada Rocio Santos Cuellas

Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès

DECRET

QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera
sessió.
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TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, la relació de les
persones que cobriran la borsa de treball segons indica la base novena de les bases de la
convocatòria.
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