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DECRET D’ALCALDIA 152/2019 DE 29 DE NOVEMBRE DE 2019. 
Expedient 212/2019 
 
 
 
ANTECEDENTS 
Per DA 100/2019 de 22 d’agost es va acordar aprovar les bases específiques i la convocatòria del 
procés selectiu mitjançant concurs lliure, en règim de personal laboral temporal, de dues places per 
dinamització de serveis socials de l’Ajuntament de Sidamon. 
 
A més a més es formarà una borsa de treball als efectes de contractar personal laboral o nomenar 
personal funcionari per a cobrir necessitats temporals de recursos humans que puguin produir-se, 
d’acord amb l’article 94.2 del Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, 
RPSEL), aprovat per Decret 214/1990. 
 
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPLL número 208 de data 28 
d’octubre de 2019 així com a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sidamon i a la seva web. 
  
En dia 18 de novembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part 
en el procés de selecció. 
 
Per DA 148/2019 de 19 de novembre de 2019 es determina la llista provisional d’admesos i exclosos, 
així com els membres del tribunal i els dies per a la prova de coneixement de llengua catalana. 
 
Un cop constituït el tribunal qualificador, de conformitat amb les bases reguladores de la 
convocatòria, i vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits presentats pels aspirants, es 
procedeix a baremar-los d’acord amb les bases, i s’expedeix amb data 26 de novembre de 2019, 
acta de baremació obtenint-ne el resultat següent, ordenants de major a menor puntuació total 
obtinguda: 
 

DNI TITULACIÓ REGLADA EXPERIENCIA FORMACIÓ ACTIC ENTREVISTA TOTAL 

xxxx004x-J 0 0 3,11 0,53 1 3,5 8,14 

xxxx107x-Y 0 0,52 0 0 0,5 2,5 3,52 

xxxx254x-V 0 0 0 0 0 3,00 3,00 

xxxx004x-J 0 0 0 0 0 1 1,00 
 
 
Realitzat el procés selectiu, havent-se observat tots els tràmits legals, i a la vista dels mèrits valorats, 
el tribunal qualificador ha efectuat proposta de contractació dels candidats .....004.-J i .....107.-Y, atès 
que han esdevingut els candidats amb més puntuació obtinguda, amb un total de 8,14 i 3,52 punts 
respectivament. 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER_ Establir la contractació per a la plaça de dinamitzador serveis socials en règim laboral 
temporal a mitja jornada de l’Ajuntament de Sidamon, als següents candidats, d’acord amb la 
proposta efectuada pel Tribunal qualificador: 
 
DNI ....004.-J  
DNI ....107.-Y  
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SEGON_ D’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, es constitueix borsa de treball als efectes de 
contractar personal laboral per a cobrir necessitats temporals, d’acord amb l’article 1.2 de les bases. 
 
TERCER_ Exposar al públic el corresponent anunci del resultat del procés de selecció per a la 
provisió de la plaça mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la web municipal, així 
com a la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/sidamon), als efectes de notificació als 
interessats. 
 
 
 
 
 
 
 
Sidamon, a 29 de novembre de 2019. 
 
 
 
Maria Dolors Tella i Albareda 
L’alcaldessa. 
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