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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient 001/2022/2886/G113 relatiu al procés de selecció d’una plaça
d’oficial primera d’instal·lacions, en règim d’interinitat fins a la seva cobertura
reglamentària i constitució d’una borsa de treball de personal d’aquesta
categoria, pel sistema de concurs-oposició.
Fets
1.
Per acord de Junta de Govern Local, de data 27 d’abril de 2022, es va
aprovar la convocatòria i les bases per a selecció d’una plaça de oficial
primera d’instal·lacions, en règim d’interinitat i constitució d’una borsa de
treball per cobrir el lloc de treball d’oficial d’instal·lacions, 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. 95, de data
18 de maig de 2022, essent l’últim dia per a presentar la sol·licitud i la resta de
documentació requerida el dia 30 de maig de 2022.
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.
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.
A. ASPIRANTS ADMESOS:

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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02/06/2022 Alcaldessa

1.
Declarar aprovada PROVISIONALMENT 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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Prova de
català (B1)
EXEMPT/A

B. ASPIRANTS EXCLOSOS:
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

1.
2.

Titular.- Salvador Solé Castells, Cap
de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Tàrrega.
Suplent.Lluís
Sotsencarregat
Municipal
de
Tàrrega.

Pascual
Bonet,
de
la
Brigada
l’Ajuntament
de

Titular.- Gil Caus Bernaus, oficial 1ª
Instal.lacions de l’Ajuntament de
Tàrrega.
Suplent.Francisco
Gimenez
Férnandez , Cap de colla de paletes
de l’Ajuntament de Tàrrega.

Suplent.- Marina Feliu Malfeito,
tècnica auxiliar de serveis urbanístics
de l’Ajuntament de Tàrrega.
Titular.- Un/a representant de l’EAPC.

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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Titular.- Dolors Ortega Pérez, tècnica
auxiliar de serveis urbanístics de
l’Ajuntament de Tàrrega.

Suplent.l’EAPC.

Un/a
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SECRETARI/ÀRIA (amb dret a veu i Titular.-Teresa Castellà Cucurull, Cap
sense vot)
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.
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: 13 de juny de 2022
Hora: A les 9:00 hores
Lloc: Magatzem de la Brigada Municipal, carrer del Prat, 12 de Tàrrega.
4.
Convocar als membres del tribunal i al personal aspirant admès, i fixar el
dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització de la prova
teòrico-pràctica de la fase d’oposició:

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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Data: 13 de juny de 2022
Hora: A les 9:00 hores
Lloc: Magatzem de la Brigada Municipal, carrer del Prat, 12 de Tàrrega.
Els aspirants hauran de portar mascareta higiènica obligatòriament durant la
realització de qualsevol de les proves selectives.
5.
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.
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.
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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.

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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