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Procés de selecció d'un/a tècnic auxiliar de
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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Procés de selecció d’un/a tècnic/a auxiliar de salut i esports, adscrit/a l’Àrea de
Joventut, Polítiques d’Igualtat, Salut, Gent Gran i Immigració de l’Ajuntament de
Tàrrega.
Fets
1.
El dia 22 de maig de 2018, mitjançant acord de la Junta de Govern Local,
es va aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció
mitjançant concurs-oposició d’un/a tècnic/a auxiliar de salut i esports, amb
caràcter laboral temporal, enquadrat/da dins el subgrup C1 i nivell de destí 17.
2.
Aquestes bases foren publicades íntegrament al BOP núm.109, de data 6
de juny de 2018, essent l’últim dia per a presentar la sol.licitud i la resta de
documentació requerida a les bases el dia 26 de juny de 2018.
3.
El dia 5 de juliol de 2018, es publicà al tauler d’edictes de l’Ajuntament la
llista provisional de la llista d’admesos i exclosos per participar al present procés
de selecció i es va obrir el termini per a presentar al·legacions, durant 10 dies
hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
4.
En data 11 de juliol de 2018, l’aspirant ****0686H, ha presentat escrit
d’al.legacions mitjançant el qual acredita estar en possessió del nivell de català
C1 exigit a les bases, per la qual cosa queda exempt de realitzar la prova de
llengua catalana.
5.
En data 10 de juliol de 2018, l’aspirant ****3826D, ha presentat escrit
l’alegacions mitjançant el qual acredita estar en possessió de la titulació exigida
a l’apartat 3.1 c) de les bases, i el dia 12 de juliol de 2018, ha presentat escrit
d’al.legacions mitjançant el qual acredita estar en possessió del nivell de català
C1 exigit a les bases, per la qual cosa també queda exempt de realitzar la prova
de llengua catalana.
Fonaments de dret

2.

L’apartat cinquè de les bases que regeixen aquest procés de selecció.

Resolució

Rosa Maria Perelló Escoda
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19/07/2018 Alcaldessa

1.
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 dels aspirants, en el termini màxim d’un mes.

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació
Tramitació
Url de validació
Metadades

elec. Registre
general

33bb1286731a4de2a13c070659797fea001
https://seu.tarrega.cat
Classificador:Altres Núm. Resolució: 2018/326 - Data Resolució: 19/07/2018

Expedient:
Descrip.:

001/2018/2853/G113
Procés de selecció d'un/a tècnic auxiliar de
salut i esports, adscrit a la Regidoria d'Esports,
Promoció de la Salut i Gent gran

Per tant, resolc:
1.
Aprovar DEFINITIVAMENT la següent llista d’admesos i exclosos per
participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió.
Al mateix temps, comunicar als aspirants que la seva identificació s’ha
determinat amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra.
A. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de
català requerit:

Identificació

Prova de català
C1

****7695E

EXEMPT/A

****0686H

EXEMPT/A

****7544R

EXEMPT/A

****0118F

EXEMPT/A

****6868T

EXEMPT/A

****3826D

EXEMPT/A

B. ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:
No n’hi ha cap.
2.
Fer publica la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés
selectiu:
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PRESIDENT

VOCALS

1.
2.
3.
4.
5.

Titular.Ramon
Morell
Gassó,
secretari
de
l’Ajuntament
de
Tàrrega.
Suplent.- Imma Balagué Brichs,
Interventora de l’Ajuntament de
Tàrrega
Titular: Mireia Fontanet Viladot,
tècnica de l’Ajuntament de Tàrrega
Suplent: Jaume Pla Benet, TAG de
l’Ajuntament de Tàrrega.
Titular: Antoni Romeo Mateu, tècnic
d’esports de l’Ajuntament de
Tàrrega
Suplent: Magda Meda Minguell,
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Directora del Centre Obert
l’Ajuntament de Tàrrega.

de

Titular: Manel Garriga Bosch, Director
del Centre de formació La Solana
de l’Ajuntament de Tàrrega.
Suplent: Antoni Ramon Gras Bonjorn,
Inspector de la via
pública de l’Ajuntament de Tàrrega.

Titular: Mª Dolors Vila Calvet,
representant
de
l’Escola
d’Administració
Pública
de
Catalunya.
Suplent: Fernando Pifarré San
Agustin, representant de l’Escola
d’Administració
Pública
de
Catalunya.
SECRETARI/ÀRIA (amb dret a veu i Titular.- Teresa Castellà Cucurull,
sense vot)
tècnica de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Tàrrega.
Suplent.- Isabel Segura Pelegrin,
administrativa de l’Ajuntament de
Tàrrega.
3.
Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la seva constitució:
Data: 24 de juliol de 2018
Hora: A les 08:30 hores
Lloc: Sala de reunions de la primera planta de l’Ajuntament de Tàrrega, Plaça
Major, 1 Tàrrega.
4.
Convocar al personal aspirant admès, i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització del segon exercici de la fase
d’oposició, que correspon a la prova pràctica:
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Data: 24 de juliol de 2018
Hora: A les 9:30 hores
Lloc: l’Edifici Municipal de l’Antic Escorxador, immoble on s’ ubica la Oficina
Jove de l’Urgell i el Centre Obert, situat al Carrer de La Solana, 6 de Tàrrega.
6. Convocar al personal aspirant admès que hagi superat la prova pràctica, i
fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del
tercer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova teòrica:
Data: 24 de juliol de 2018
Hora: A les 12:30 hores
Lloc: A determinar.
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Posteriorment el tribunal decidirà quan realitzarà la resta de proves d’aquest
procés selectiu.
5.
Comunicar als aspirants que una vegada el Tribunal tingui les puntuacions
les publicarà a la pàgina web municipal, www.tarrega.cat.
6.
D’acord amb allò regular a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual
a les persones interessades.
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El mana i signa l’Alcaldessa de la qual cosa com a secretari en dono fe.
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