
 
 

 
 

 
DECRET D’ALCALDIA 131/2018 

 
 
 

ANTECEDENTS 
 

Per Decret d’Alcaldia de data 11 de juliol de 2018, es van aprovar les bases 
reguladores de la convocatòria d’un procés selectiu per a la contractació 
temporal d’una plaça de peó de serveis múltiples en règim laboral temporal 

per a l’Ajuntament de Cabra del Camp. 
 

Les esmentades bases es van publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Cabra del Camp i es va comunicar la oferta de treball al Servei d’Ocupació 
de Valls. 

 
Atès que amb posterioritat a l’aprovació de les bases i la seva publicació s’han 

observat dos errors materials referents a la prova de coneixement de llengua 
catalana i a la composició de la comissió de valoració. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

- El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat 

pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

- Decret 214/90, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats Locals.  

- El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel reial 

decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

- Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú.  

- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

 

L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’Alcaldia l’aprovació de 

l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats 

pel Ple. També és competència de l’Alcaldia aprovar les bases de les proves 

per selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 

distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques preveu que les 

administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 



instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 

 
Per l’ exposat, en ús de les facultats conferides legalment,    

 
RESOLC:  

 

Primer.- Rectificar el punt 3.1.1 darrer paràgraf en el sentit de que el nivell 

exigit de català es el nivell A2 en lloc del nivell B2. 

 

Segon.- Rectificar el punt 6 de les bases relatives a la comissió de valoració. 

La comissió estarà formada per: 

 

President:  Titular: Josep Maria Boada Fusté 

   Suplent: Adriana Cortasa Vidal 

 

Vocals:  Titular: Andreu Olesti Sansl 

   Suplent: Núria Paris Fortuny 

   Titular: Montserrat Villarejo Martínez 

   Suplent: José Arjona Cruz 

      

Secretari:   La funció serà exercida per un dels vocals de la comissió 

 

Tercer.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Cabra del Camp i en tauler d’anuncis de la corporació. 

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 

dia següent al de la seva notificació. 

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 

davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 

del dia següent al de la seva notificació. 

 

Cabra del Camp, 18 de juliol de 2018.  
 

L’Alcalde,       Davant meu   
        Secretari Interventor 

      
 
 

 
 

Salvador Pérez Serrano     Marià Gomis Donat                 
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