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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Resolució de les al·legacions contra la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos del procés selectiu d’un/a Director/a de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Tàrrega
Fets
1.
El dia 30 d’octubre de 2018, mitjançant acord de la Junta de Govern
Local, es va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir a designació,
mitjançant el sistema de concurs lliure, d’un lloc de treball de Director/a de
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega, en règim de personal laboral
directiu, estant la relació sotmesa al règim de caràcter especial d’alta
direcció.
2.
Aquestes bases foren publicades íntegrament al BOP número 213, de
data 5 de novembre de 2018 i l’anunci de la convocatòria, al DOGC
núm.7746, de data 13 de novembre 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
novembre de 2018.
3.
Vist el Decret d’Alcaldia 2018/576, el qual resolia i aprovava la llista
provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la designació d’un/a
Director/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega, publicat en data 5
de desembre de 2018.
4.
Atès que dins el termini de 10 dies hàbils per fer al·legacions, va entrar
per registre a l’Ajuntament de Tàrrega l’al·legació presentada per l’aspirant
Marc Castelló Fernandez, en data 13 de desembre de 2018 i número de
registre d’entrada 2018/14492 fonamentada en que per demostrar
l’experiència o coneixements del sector cultural les bases del procediment
selectiu solament permetent l’acreditació mitjançant l’informe de vida laboral
de la Tresoreria General de la Seguretat Social o un informe dels serveis prestats
en l’administració pública però no haver participat en associacions culturals i,
especialment, en la vida cultural de Tàrrega.

6.
Considerant igualment que formar part de l’Associació Cultural
Guixanet de Tàrrega, en concret fent sortides amb l’Àguila i participar en
reunions de l’associació i vida cultural de la ciutat i haver treballat nou anys
portant programes de formació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada i treballar a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya,
no es pot valorar, d’acord amb l’apartat 4 e) de les bases que han de regir la
selecció com “Tenir una experiència mínima de 4 anys o coneixements del
sector cultural” i menys encara que la simple al·legació pugui suplir la
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5.
Considerant que en la documentació inicial aportada amb la sol·licitud
de participació en el procés selectiu, el Sr. Marc Castelló Fernàndez no
acredita ni en el “currículum vitae” ni en els documenta adjunts cap tipus
d’experiència o coneixements del sector cultural.
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necessitat de l’acreditació amb l’informe de la vida laboral expedit per la TGSS
o, en el cas d’experiència a l’Administració Pública, amb el certificat de serveis
prestats emès per l’administració competent o, en el cas d’empreses privades,
amb l’aportació del contracte o certificat de l’empresa o, en el cas
d’autònoms, amb la fotocòpia de la llicència fiscal i certificació de cotització
al règim d’autònoms.
Participar en el món associatiu no es pot considerar, sense millor acreditació i
al marge de les formes de prova admeses a les bases de la selecció, com que
es compleixi el requisit de disposar d’una experiència o coneixements en el
sector cultural.
Per tant, RESOLC:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Marc Castelló
Fernández, per no acreditar la persona al·legant estar en possessió del requisit
establert a l’apartat 4 e) de les bases aprovades i publicades per aquest
procés selectiu per a la designació d’un/a Director/a de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Tàrrega, per la qual cosa, la llista provisional publicada el dia 5
de desembre de 2018 ha esdevingut definitiva.
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Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes (E-TAULER) i a la web
municipal d’aquesta corporació i notificar-li personalment a l’interessat.
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