Expedient:
Descrip.:

001/2022/997/G116
Procés selectiu per constituir una borsa de
treball per cobrir llocs de treball d'auxiliar de
serveis d'escola i auxiliar de manteniment
d'equipaments esportius, en una única
convocatòria.

ACORD DE DATA 3 DE MAIG DE 2022, DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA D’AUXILIARS DE SERVEIS D’ESCOLA I AUXILIARS DE
MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS, EN UNA ÚNICA CONVOCATÒRIA.
Reunit el Tribunal de selecció, el dia 3 de maig de 2022, HA ACORDAT:
Primer.- Fer públics els resultats de la prova teòrica - pràctica de la fase d’oposició,
que han estat els següents:

Identificació
persona
aspirant/a

Prova de
català (B1)

SUBPROVA
A)

SUBPROVA
B)

Qualificació
prova
teòricapràctica

Resultat
prova
teòricapràctica

****6246E

EXEMPT/A

9

22

31

APTE

****1714K

EXEMPT/A

7

17,8

24,8

APTE

****7147A

NO EXEMPT/A

7

14,5

21,5

APTE

****7370K

NO EXEMPT/A

5

6,5

11,5

NO APTE

****5804Q
****4821E

EXEMPT/A
EXEMPT/A

8

23,5

31,5

APTE

7

13,7

20,7

APTE

****5383A

NO EXEMPT/A

9

25

34

APTE

Les persones aspirants que no han obtingut una puntuació mínima de 20 punts queden
eliminades del procés selectiu.
Segon.- Convocar als següents aspirants, el dia 10/05/2022, a les 8:30h, a Sala de
reunions de la planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega, per realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana del nivell B1:
Identificació
persona
aspirant/a

Prova de català
(B1)

****7147A

NO EXEMPT/A

****5383A

NO EXEMPT/A

Tercer.- El Tribunal qualificador ha iniciat la valoració dels mèrits de la fase de concurs,
havent detectat que determinats mèrits al.legats per alguns aspirants, no han estat
degudament acreditats.
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Identificació de
l’aspirant

Ramon Morell i Gassó
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Al respecte, els defectes d’omissió detectats han estat els que s’indiquen tot seguit:

****5383A

****6246E

Aspectes a esmenar
Per valorar l’experiència professional relacionada amb el lloc de
treball convocat, manca acreditació mitjançant certificat,
contracte laboral o nomenament en el qual consti la categoria
i les funcions desenvolupades:
- al sector públic i privat que ha fet constar en l’apartat
experiència de l’annex de mèrits.
Per valorar l’experiència professional relacionada amb el lloc de
treball convocat, manca acreditació mitjançant certificat,
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contracte laboral o nomenament en el qual consti la categoria
i les funcions desenvolupades:
- al sector públic i privat que ha fet constar en l’apartat
experiència de l’annex de mèrits.

****5804Q

****4821E

Per valorar l’experiència professional relacionada amb el lloc de
treball convocat, manca acreditació mitjançant certificat,
contracte laboral o nomenament en el qual consti la categoria
i les funcions desenvolupades:
- al sector públic i privat que ha fet constar en l’apartat
experiència de l’annex de mèrits.
Per valorar l’experiència professional relacionada amb el lloc de
treball convocat, manca acreditació mitjançant certificat,
contracte laboral o nomenament en el qual consti la categoria
i les funcions desenvolupades:
- al sector públic i privat que ha fet constar en l’apartat
experiència de l’annex de mèrits.

Per tot l’exposat, el Tribunal Qualificador ha acordat, atorgar un termini de 5 dies
hàbils, a partir de l’endemà de la publicació al tauler d’edictes (e-tauler) del present
acord, per complementar l’acreditació dels mèrits al.legats.
En cas de transcórrer l’esmentat termini i no haver-los esmenat, es procedirà a realitzar
la valoració del mèrits amb els documents inicialment acreditats pels aspirants.
Quart.- Comunicar als aspirants, que l’òrgan de selecció ha decidit realitzar les
entrevistes curriculars previstes a les bases, el dia 17/05/2021, a la sala de reunions de la
planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega, amb el següent ordre d’actuació:
Identificació persona
aspirant
****6246E
****5383A
****5804Q
****1714K
****7147A
****4821E

DATA

HORA

17/05/22
17/05/22
17/05/22
17/05/22
17/05/22
17/05/22

10:15
10:30
10:45
11:30
11:45
12:00

06/05/2022 Secretari

Cinquè.- Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a l’article
45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
El President del Tribunal Qualificador

Ramon Morell i Gassó
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Ramon Morell Gassó
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