Expedient:
Descrip.:

001/2018/5534/G118
Convocatòria per a l’any 2018, per a la
concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Decret llista provisional d'admesos i exclosos per la contractació en pràctiques
de persones joves beneficiàries del Programa Garantia Juvenil a Catalunya
2018.
Fets
1.
El dia 9 d’octubre de 2018, mitjançant acord de la Junta de Govern
Local, es va aprovar les bases que havien de regir la convocatòria per a la
contractació en practiques de persones joves beneficiàries del Programa
Garantia Juvenil a Catalunya 2018.
2.
Aquestes bases foren publicades íntegrament al tauler d’edictes el dia
10 d’octubre de 2018, essent l’últim dia per a presentar la sol.licitud i la resta de
documentació requerida a les bases el dia 17 d’octubre de 2018.
Fonaments de dret
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.
L’apartat cinquè de les bases que regeixen aquest procés de selecció.
Per tant, RESOLC:
1.
Aprovar PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos i exclosos per
participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió.

A. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de
català requerit:

Identificació
EDUCADOR DE CARRER
****5716E
****6204A

Rosa Maria Perelló Escoda

Signatura 1 de 1

22/10/2018 Alcaldessa

Al mateix temps, comunicar als aspirants que la seva identificació s’ha
determinat amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra.

Prova de català (C1)
EXEMPT/A
EXEMPT/A
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****4588N
TÈCNIC/A TURISME
****3715S
TÈCNIC DE VOLUNTARIAT

EXEMPT/A

****2649Y
****9788K
****1186V
****4588N
****5716E
COORD.PROGRAMES OCUPACIONALS
****8860Z
****2153Q
****9788K
TÈCNIC/A IGUALTAT

NO EXEMPT/A
NO EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A

****2649Y
****4588N
****9788K

NO EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT/A

001/2018/5534/G118
Convocatòria per a l’any 2018, per a la
concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya

NO EXEMPT/A

EXEMPT/A
NO EXEMPT/A
NO EXEMPT/A

B. ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:

Identificació
EDUCADOR DE CARRER

Prova de
català (C1)

Rosa Maria Perelló Escoda

Signatura 1 de 1
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****2649Y
NO EXEMPT/A
COORD.PROGRAMES OCUPACIONALS

****5716E
TÈCNIC/A IGUALTAT

****8860Z

Motius d’exclusió

No acredita estar en possessió
de la titulació demanada a les
bases per ocupar aquest lloc
de treball.

EXEMPT/A

No acredita estar en possessió
de la titulació demanada a les
bases per ocupar aquest lloc
de treball.

EXEMPT/A

No acredita estar en possessió
de la titulació demanada a les
bases per ocupar aquest lloc
de treball.

2.
Fer publica la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés
selectiu:
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PRESIDENT

VOCALS
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Titular.Ramon
Morell
Gassó,
Secretari de l’Ajuntament de Tàrrega
Suplent.- Imma Balagué Brichs,
Interventora de l’Ajuntament
Titular.-Mireia
Fontanet
Viladot,
Coordinadora de l’Àrea de Joventut,
Polítiques d’Igualtat, Salut, Gent Gran
i Immigració
Suplent.- Manel Garriga Bosch,
Director del Centre de Formació La
Solana.
Titular.- Magda Meda, Directora del
Centre Obert de l’Ajuntament de
Tàrrega.
Suplent.- Jaume Pla Benet, TAG de
l’Ajuntament de Tàrrega.

SECRETARI/ÀRIA

Titular.-. Teresa Castellà Cucurull,
Tècnica de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Tàrrega.
Suplent.- Isabel Segura Pelegrin,
administrativa 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).

Rosa Maria Perelló Escoda
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22/10/2018 Alcaldessa

3.
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.
4.
Dins el termini de tres dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
al tauler d’edictes de la Corporació del present decret, els aspirants podran
formular davant del president del tribunal les reclamacions adreçades a
esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin
produït per error o omissió. En cas de transcórrer l’esmentat termini i no haverse’n presentat cap, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà a
definitiva.
5.
El tribunal qualificador s’ha de constituir el dia 26/10/2018 a les 8:30h
hores a les oficines municipals de l’Ajuntament de Tàrrega ( plaça Major, 1).
6.
Convocar als membres del tribunal i als aspirants admesos que es
relacionen a continuació el dia 26/10/2018, a les 9:00 h, a l’Ajuntament de
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Tàrrega (plaça Major,1, planta baixa), a fi de realitzar la primera prova de
llengua catalana.

Identificació aspirant
TÈCNIC/A TURISME
****3715S
TÈCNIC DE VOLUNTARIAT

Prova de català (C1)

****2649Y
****9788K
COORD.PROGRAMES
OCUPACIONALS
****2153Q
****9788K
TÈCNIC/A IGUALTAT

NO EXEMPT/A
NO EXEMPT/A

****2649Y
****9788K

NO EXEMPT/A
NO EXEMPT/A

NO EXEMPT/A

NO EXEMPT/A
NO EXEMPT/A

7.
Convocar als membres del tribunal, i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització per tal de realitzar la valoració de
mèrits dels aspirants/es que hagin superat la prova de català:
Data: 26 d’octubre de 2018
Hora: A les 10:00 hores
Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega, Plaça
Major, 1 Tàrrega.
8.
Convocar als membres del tribunal i al personal aspirant admès que
hagi superat la prova de català, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació per a la realització de les entrevistes previstes a l’apartat 7 de les
bases, amb el següent ordre d’actuació:

Rosa Maria Perelló Escoda
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Identificació Data entrevista

Hora

****4588N

26/10/2018

11:00

****9788K

26/10/2018

11:15

****2649Y

26/10/2018

11:30

****1186V

26/10/2018

11:45

****5716E

26/10/2018

12:00

****6204A

26/10/2018

12:15

****2153Q

26/10/2018

12:30

****8860Z

26/10/2018

12:45

Lloc

Sala de reunions de la
planta baixa de
l’Ajuntament de Tàrrega
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****3715S

26/10/2018
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13:00

9.
Comunicar als aspirants que una vegada el Tribunal tingui les
puntuacions les publicarà a la pàgina web municipal, www.tarrega.cat.
10.
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.

Rosa Maria Perelló Escoda
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22/10/2018 Alcaldessa

El mana i signa l’Alcaldessa de la qual cosa com a secretari en dono fe.
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