Expedient:
Descrip.:

001/2021/5643/G116
Procés de selecció per constituir una borsa de
monitors/res de natació i socorrisme, amb
caràcter de màxima urgencia.

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient 001/2021/5643/G112 relatiu al procés selectiu per constituir una
borsa de monitors esportius (especialitat natació i socorrisme) i de monitors
esportius (especialitat natació).
Fets
1.
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2021/458, de data 29 de setembre
de 2021, es va aprovar la convocatòria i les bases per a la constitució d’una
borsa de monitors esportius (especialitat natació i socorrisme) i de monitors
esportius (especialitat natació), mitjançant concurs lliure, amb caràcter de
màxima urgència.
2.
Aquestes bases foren publicades íntegrament al tauler d’edictes i a la
web municipal, essent l’últim dia per a presentar la sol·licitud i la resta de
documentació requerida, el dia 11 d’octubre de 2021.
3.
Vist que el personal de la Unitat de RRHH ha examinat les sol•licituds i la
documentació presentada per part de les persones aspirants.
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.
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:

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

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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13/10/2021 Alcaldessa

1.
Declarar aprovada la següent llista provisional 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.

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

telemàti
ca

e3408b39d00f4d8b8a3c76daa3a90ee6001
https://seu.tarrega.cat
Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/522 - Data Resolució: 13/10/2021

Expedient:
Descrip.:

001/2021/5643/G116
Procés de selecció per constituir una borsa de
monitors/res de natació i socorrisme, amb
caràcter de màxima urgencia.

A. ASPIRANTS ADMESOS:
No n’hi ha cap.
B. ASPIRANTS EXCLOSOS:
Identificació
persona aspirant
****6666X
****0228Z
****2604H
****7774Y

****2174A

MOTIUS EXCLUSIÓ
No acredita inscripció al ROPEC en l’especialitat de
socorrisme.
No acredita inscripció al ROPEC en l’especialitat de
natació.
No acredita inscripció al ROPEC en les especialitats
requerides a les bases.
No acredita inscripció al ROPEC en les especialitats
requerides a les bases.
No acredita titulació exigida a l'apartat 3,2 c)
No acredita inscripció al ROPEC en l’especialitat de
socorrisme.
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A. ASPIRANTS ADMESOS:
Identificació persona
aspirant
****6666X
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****7774Y
****2174A

MOTIUS EXCLUSIÓ
No acredita inscripció al ROPEC en l’especialitat de
natació.
No acredita inscripció al ROPEC en les especialitats
requerides a les bases.
No acredita inscripció al ROPEC en les especialitats
requerides a les bases.
No acredita titulació exigida a l'apartat 3,2 c)

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.

VOCALS
Titular.- Antoni Romeo Mateu, cap de la
Unitat d’Esports de l’Ajuntament de
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Tàrrega.
Suplent.- Manel Garriga Bosch, Director
del Centre de Formació La Solana de
l’Ajuntament de Tàrrega.
Titular.Àngels
administrativa. de
Tàrrega.
Suplent.Àngels
administrativa de
Tàrrega
SECRETARI/ÀRIA

Lucas
Marey,
l’Ajuntament de
Eroles
Novau,
l’Ajuntament de

Titular.-. Teresa Castellà Cucurull, Tècnica
de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Tàrrega
Suplent.Núria
Costa
Montoya,
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).
3.
Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva
publicació a la web municipal de la corporació i al tauler d’edictes de
l'Ajuntament.
4.
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: 21 d’octubre de 2021
Hora: A les 10:00h hores
Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega.
5.
Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per iniciar la fase de concurs, per tal de realitzar
la valoració de mèrits dels aspirants/es admesos:

6.
Comunicar als aspirants que les entrevistes previstes a la base 8.2,
aquestes es realitzaran el mateix dia 21 d’octubre de 2021, d’acord amb el
següent ordre d’actuació:
Identificació persona
DATA
aspirant
****6666X

HORA
ENTREVISTA

21/10/21 11:00

LLOC
Sala de reunions de la planta baixa de
l’Ajuntament de Tàrrega.

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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Data: 21 d’octubre de 2021
Hora: A les 10:15 hores
Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega.
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7.
Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 5
dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al tauler d’edictes
de la Corporació del present decret, aquesta llista provisional esdevindrà
definitiva, sense que calgui dur a terme cap altre acte o acord.
8.
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.
9.
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.

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