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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient 001/2021/5246/G112 relatiu al procés de selecció de dues places
vacants d’administratiu, adscrites al grup professional de classificació segons
l’article 76 del TREBEP, Subgrup C1, escala d’administració general, sots escala
administratiu/va, en règim de personal funcionari interí, per proveir
temporalment dos llocs de treball d’administratiu de gestió, i constitució d’una
borsa de treball.
Fets
1.
Mitjançant decret d’Alcaldia número 2021/331, de data 5 d’agost de
2021, es va aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció de dues
places vacants d’administratiu, adscrites al grup professional de classificació
segons l’article 76 del TREBEP, Subgrup C1, escala d’administració general, sots
escala administratiu/va, en règim de personal funcionari interí, per proveir
temporalment dos llocs de treball d’administratiu de gestió, i constitució d’una
borsa de treball, així com procedir a la seva publicació d’acord amb l’article
76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.
2.
Aquestes bases foren publicades íntegrament al BOP núm.152, de data
9 d’agost de 2021, essent l’últim dia per a presentar la sol.licitud i la resta de
documentació requerida el dia 30 d’agost de 2021.
3.
El dia 7 d’octubre de 2021, mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2021/516,
es publicà al tauler d’edictes de l’Ajuntament la llista provisional d’aspirants
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, és a dir, fins el dia 22 d’octubre de 2021.
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4.
Durant el termini de presentació d’al·legacions, s’han presentat les
següents:
IDENTIFICACIÓ
PERSONA
ASPIRANT

NÚM REGISTRE I DATA
AL.LEGACIONS

****5876C

RE 2021/13341 11-10-21

****9547Q

RE 2021/13545 15-10-21

****4878X

RE 2021/13524 15-10-21

****5612D

RE 2021/13515 14-10-21

RESULTAT DE LES AL.LEGACIONS

Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
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****0270X

RE 2021/13815 19-10-21

****7893V

RE 2021/13374 12-10-21

****1161T

RE 2021/13605 17-10-21

****4656R

RE 2021/13594 15-10-21

****5609Y

RE 2021/13861 I
2021/13888

****6753Q

RE 2021/13575 15-10-21

****3433S

RE 2021/13720 19-10-21

****5488T

RE 2021/13614 18-10-21
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esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i incorporar a
l’aspirant/a a la llista definitiva d’admesos.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i considerar a la
persona aspirant exempta de realitzar la
prova de català.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i considerar a la
persona aspirant exempta de realitzar la
prova de català.
Procedeix admetre les al·legacions, declarar
esmenades les deficiències i considerar a la
persona aspirant exempta de realitzar la
prova de català.

Fonaments de dret
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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.
2.
La publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis substitueix la
notificació, segons l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la base cinquena.
Per tant, en ús de les facultats que em confereixen les bases esmentades,
RESOLC:
1.
Declarar aprovada DEFINITIVAMENT la següent llista d’admesos i
exclosos per participar al present procés de selecció, amb indicació de
l’acreditació o no del nivell de català requerit, i si s’escau, els motius d’exclusió.
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Al mateix temps, comunicar als aspirants que la seva identificació s’ha
determinat amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra.
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A. ASPIRANTS ADMESOS:
Identificació
persona aspirant
****5488T
****0130V
****5404H
****7475Q
****3300C
****5055C
****5444G
****4834T
****9696B
****7179N
****5064X
****1545J
****8476V
****5853C
****4214T
****3433S
****8096T
****9673Y
****6525H
****5274X
****1031X
****0231F
****6265S
****7800N
****6753Q
****9638N
****8524W
****6177K
****5876C
****9547Q
****4878X
****5612D
****0270X
****7893V
****1161T
****4656R
****5609Y

Prova de català
(C1)
EXEMPT/A
NO EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT /A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT
EXEMPT/A
EXEMPT/A

B. ASPIRANTS EXCLOSOS:
Identificació
aspirant/a
****1300E

Prova de català
(C1)
EXEMPT/A

****0414W

NO EXEMPT/A

Motius de l’exclusió
Pendent signar sol·licitud.
- Pendent sol.licitud, declaració responsable i
annex de mèrits signades.
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****6388P

EXEMPT/A

****4491E

EXEMPT/A

****2602D

EXEMPT/A

****4972Z

EXEMPT/A

****3279S

NO EXEMPT/A

****2570Q

EXEMPT/A

****0036E

NO EXEMPT
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- No acredita estar en possessió de la titulació
exigida a l’apartat 3.2.c)
- No acredita la nacionalitat exigida a l'apartat
3.2. a)(manca fotocòpia document nacional
d'identitat)
Pendent sol.licitud, declaració responsable i
annex de mèrits signades.
-Pendent sol.licitud, declaració responsable i
annex de mèrits signades
- No acredita la nacionalitat exigida a l'apartat
3.2. a)(manca fotocòpia document nacional
d'identitat)
- Pendent annex de mèrits signada.
- No acredita la nacionalitat exigida a l'apartat
3.2. a)(manca fotocòpia document nacional
d'identitat)
Pendent sol.licitud, declaració responsable i
annex de mèrits signades
Pendent sol.licitud, declaració responsable i
annex de mèrits signades
Pendent declaració responsable i annex de mèrits
signades
-Pendent sol.licitud, declaració responsable i
annex de mèrits signades.
- No acredita estar en possessió de la titulació
exigida a l’apartat 3.2.c)
- No acredita la nacionalitat exigida a l'apartat
3.2. a)(manca fotocòpia document nacional
d'identitat)

2.
Nomenar els membres del Tribunal qualificador de l’esmentat procés
selectiu, que estarà format per les següents persones:
PRESIDENT

Titular.- Ramon Morell Gassó, Secretari
de l’Ajuntament de Tàrrega.
Suplent.Imma
Balagué
Brichs,
Interventora de l’Ajuntament de Tàrrega
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VOCALS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Titular.- Manel Garriga Bosch, Director
del Centre de Formació La Solana de
l’Ajuntament de Tàrrega
Suplent.- Sílvia Gassó Llenes, Tècnica
d’Administració
General
de
l’Ajuntament de Tàrrega
Titular.- Jaume Pla Benet, Tècnic
d’Administració
General
de
l’Ajuntament de Tàrrega.
Suplent.Àngels
Lucas
Marey,
administrativa de gestió de l’Area
d’Urbanisme.
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9.
10.

001/2021/5246/G112
Procés selectiu de dues places vacants
d’administratiu/va, Subgrup C1, de la plantilla
de personal funcionari, escala d’administració
general, sots escala administrativa, en règim
de personal funcionari interí-PART 2

11.

Titular.- Èrica Martínez Carreira, tècnica
de gestió administrativa de l’Àrea de
Finances de l’Ajuntament de Tàrrega.
Suplent.- Laura Montanyà Balcells, Cap
de la Unitat de serveis econòmics de
l’Ajuntament de Tàrrega.
Titular.Joan
Eugeni
Rodríguez
Perearnau, com a representant de
l’EAPC.
Suplent.- Laia Torres Saladrigues, com a
representant de l’EAPC.

SECRETARI/ÀRIA (amb dret a veu i sense
vot)

Titular.-Teresa Castellà Cucurull, Cap de
la Unitat de RRHH de l’Ajuntament de
Tàrrega.
Suplent.Núria
Costa
Montoya,
administrativa de la Unitat de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Tàrrega.

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les
circumstàncies assenyalades en l'article esmentat s'abstindrà de participar en
el procés selectiu i ho comunicarà al president del Tribunal que resoldrà el que
sigui procedent.
Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal en
qualsevol moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa
l'article 24 de la Llei abans citada.
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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: 26 d’octubre de 2021.
Hora: A les 8:30h hores
Lloc: Edifici Municipal de l’Antic Escorxador, immoble on s’ ubica l’OASIC,
l’Oficina Jove de l’Urgell i el Centre Obert, situat al Carrer de La Solana, 6 de
Tàrrega.
4.
Convocar als membres del tribunal i als aspirants admesos no exempts
de realitzar la prova de català, que es relacionen a continuació, i fixar el
següent dia, l’hora i lloc per a la realització de la prova de coneixements de
llengua catalana:
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Data: 26 d’octubre de 2021
Hora: A les 8:45 hores
Lloc: Edifici Municipal de l’Antic Escorxador, immoble on s’ ubica l’OASIC,
l’Oficina Jove de l’Urgell i el Centre Obert, situat al Carrer de La Solana, 6 de
Tàrrega.
PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES
Identificació
Prova de català
persona aspirant
(C1)
****0130V
NO EXEMPT/A
****7179N
NO EXEMPT /A
****8476V
NO EXEMPT/A
****8096T
NO EXEMPT/A
****9638N
NO EXEMPT/A

5.
Convocar als membres del tribunal i al personal aspirant admès i al que
ha superat la prova de coneixements de llengua catalana, i fixar el dia, l’hora i
lloc que s’assenyala a continuació per a la realització de la prova teòricopràctica de la fase d’oposició:
Data: 26 d’octubre de 2021.
Hora: A les 11:15 hores
Lloc: Edifici Municipal de l’Antic Escorxador, immoble on s’ ubica l’OASIC,
l’Oficina Jove de l’Urgell i el Centre Obert, situat al Carrer de La Solana, 6 de
Tàrrega.
Els aspirants hauran de portar mascareta higiènica obligatòriament durant la
realització de qualsevol de les proves selectives.
6.
Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva
publicació a la web municipal de la corporació i a al tauler d’edictes de
l'Ajuntament.
7.
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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