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ANUNCI 
 

Llista provisional de persones admeses i excloses en el marc del procés 
d’estabilització temporal per a cobrir diverses places de caràcter fix. 

Resolució de l’Alcaldia núm. 49 de data 13/03/2023 de l’Ens de Masdenverge per la 
qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en la 
convocatòria del procés selectiu  per a la cobertura de les places de personal laboral 
fix que s’indicaran a continuació, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, inclosa a 
l’oferta pública d’ocupació, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació 
temporal: 

" 

Fets 

Per Resolució de data 08/04/2022 es va aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal emparada en la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ ocupació 
pública. En la dita Oferta constaven les places que s’indiquen en el document Annex 
amb habilitació DA6 O DA8 referida llei. 

En data 22/04/2022 es va publicar l’Oferta pública d’ocupació per a l’ estabilització de 
l’ocupació temporal en el BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa 
l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals, en el DOGC. 

D’acord amb l’anterior, aquest Ajuntament va iniciar expedient per convocar els 
processos de selecció de les places que s’indiquen al document annex, incloses en 
l’Oferta pública d’ocupació per als processos d’estabilització, amb la finalitat de cobrir 
les places vacants i de reduir l'ocupació temporal en aquest Ajuntament. 

Per Resolució de data 23/12/2022 es van aprovar les bases i la convocatòria que han 
de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició de 1 plaça vacant a la plantilla de 
personal d’aquest Ajuntament, torn lliure i les 5 places mitjançant concurs de mèrits . 
La convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicades en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona de data 23 de desembre de 2022 i a la seu 
electrònica. 

L’anunci de la convocatòria s’ha publicat en el DOGC núm.8833, de data 16/01/2023. 

 

El dia 13 de febrer de 2023 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies. S’han 
presentat les següents sol·licituds per a les places que s’indiquen a continuació: 
 
Denominació plaça Codi Sol·licituds 
EDUCADORA LLAR 
INFANTS 

02.01.01.01 8 

OPERARIA DE NETEJA 03.01.05 6 
OPERARIA NETEJA 
DISC 

03.01.04 2 

AUX. ADMINSTRATIVA 01.01.03 4 
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PEO 03.01.02 2 
PEO 03.01.03 1 
 
FONAMENTS JURIDICS 
 
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
La legislació i normativa aplicable és:  
 
 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l’ocupació pública (Llei 20/2021) 
 Els articles 10, 11, 55 a 62 i la Disposició Transitòria Quarta del text refós de la 

Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre. (TREBEP) 

 Els articles 133, 134 i 167 i següents del Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril. (RD 781/1986) 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (L39/2015) 

 Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment administratiu comú (L26/2010) 
 El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i 

els programes mínims a que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels 
funcionaris d’Administració local, llevat els arts. 8 i 9. (RD 896/1991) 

 El 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. (DL 1/1997) 

 El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei de les entitats locals. (D 214/1990) 

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. (L19/2013) 

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. (L19/2014) 

 Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la 
informació pública. (D8/2021) 

 
L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals determina que, una vegada finalitzat el termini 
de presentació d’instàncies, el president de la Corporació ha d’aprovar la relació 
d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador, i 
fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així com l’ordre 
d’actuació de les persones aspirants, en el termini màxim d’un mes. 
 
 
PART DISPOSITIVA 
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1r. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per 
prendre part en el procés de selecció per cobrir 6 places, en règim de personal 
laboral fix en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. 
 
CONCURS DE MÈRITS 
 
Persones admeses PLAÇA  
 

EDUCADORA LLAR INFANTS 02.01.01.01 

Relació d'Aspirants Admesos  DNI 

Sra. MERCE CAÑELLAS REVERTE ***923** 
Sra. ANNA OBIOL PEDROL ***748** 
Sra. SANDRA PERALTA ARCOS ***868** 
Sra. MINVERVA SIERRA CARDONA ***797** 
Sra. NEREA PRATS ESTERLICH ***998** 
Sra. LAIA HEREDERO TORRES ***757** 
  

 
 
Persones admeses PLAÇA  
 

OPERARIA DE NETEJA 03.01.05 PROVA DE 
CATALÀ 

Relació d'Aspirants Admesos  DNI  

Sra. Maria José Fernández Correa ***211** ES REQUEREIX 
Sra. Maria Jesús Salvadó Roig ***026** ES REQUEREIX 
Sra. Miriam Becerra Cuadros ***775** EXEMPT 
Sra. Silvia Borrull Caballé ***470** EXEMPT 
Sra. Maria Lourdes Adell Monforte ***180** ES REQUEREIX 
Sra Vanesa Martorell Roca ***285** ES REQUEREIX 

 
Persones admeses PLAÇA  
 

OPERARIA DE NETEJA 03.01.04 PROVA DE 
CATALÀ 

Relació d'Aspirants Admesos  DNI  

Sra. Basilia MARTINEZ TORRENTE ***411** ES REQUEREIX 
Sra. Rosa Maria MORESO GARCIA ***705** ES REQUEREIX 

 
Persones admeses PLAÇA  
 

AUX. ADMINSTRATIVA 01.01.03 

Relació d'Aspirants Admesos  DNI 
Sra. Maria REVERTE REVERTE ***695** 
Sra. Montserrat PARROT MAGRIÑA ***914** 
Sra. Lucia RUIZ ROMERO ***359** 
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Persones admeses PLAÇA  
 

PEO 03.01.02 PROVA DE 
CATALÀ 

Relació d'Aspirants Admesos  DNI  

Sr. Jonatan VALLS PANISELLO ***275** ES REQUEREIX 
 
 
CONCURS OPOSICIO 
 

PEO 03.01.03 PROVA DE 
CATALÀ 

Relació d'Aspirants Admesos  NIE  

Sr. DAOUD HMID ***226** ES REQUEREIX 
 
----------------------------------- 
 
Persones excloses: EDUCADORA LLAR INFANTS 02.01.01.01 
 
 

Relació d'Aspirants Exclosos  DNI Causa 

Sra. GEMMA LOPEZ FABRA ***354** Manca el certificat negatiu de delictes 
sexuals 
(base 3a) 
-Manca la relació de mèrits en model 
normalitzat 
(base 3a) 
-Manca el justificant de pagament de la taxa 

Sra. MELANI REVERTER 
SANCHO 

***120** -Manca el justificant de pagament de la taxa 

 
 
 
Persones excloses AUX. ADMINSTRATIVA 01.01.03  
 
Relació d'Aspirants Exclosos  DNI Causa 

Sra. Sònia TORREJON ALABAU ***925** Manca el certificat negatiu de 
delictes sexuals 
(base 3a) 

 
Persones excloses PEO 01.01.02  
 
Relació d'Aspirants Exclosos  DNI Causa 

Sr. Juan Francisco LOPEZ 
RODRIGUEZ 

***491** Manca el CERTIFICAT DE 
MANIPULADOR DE PRODUCTES 
SANITARIS 
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2.-Les persones aspirants excloses i les omeses per no figurar en la llista 
provisional de persones admeses i excloses tenen un termini de 10 dies 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el 
BOP de Tarragona per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la 
llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució. 

 
3. La data d’inici de les proves i els membres del Tribunal, així com la prova de 
llengua catalana es determinaran en la resolució de persones admeses i 
excloses definitiva 

 
4 Publicar aquesta resolució alBOPT i a la seu electronica, la qual cosa 
substitueix la notificació personal a les persones interessades tal i com es 
desprèn de l'article 58.4 d la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
5.Determinar que els anuncis successius es publicaran a la seu electronica de 
l'Ajuntament.Règim de recursos: 

 
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 Tarragona, en el termini d’un mes, a comptar 
de l'endemà de la seva notificació 

L’alcalde 

René Gonel Arasa 

 

 

Masdenverge, a data de la signatura 
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