AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 315/2021
Descripció.: Concurs per a la provisió temporal d'un peó adscrit a la brigada
(substitució IT)

EDICTE
Per la Resolució d’Alcaldia, de 23 de novembre de 2021, s’aprovà la relació definitiva
d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per la provisió, en règim laboral
temporal, d’un/a peó brigadista.
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El literal de la resolució, és com segueix:
Atès que aquest ajuntament està tramitant l’expedient número 315/2021, per a la
provisió, en règim laboral temporal, d’un lloc de treball de peó brigadista per a cobrir
l’absència derivada de la situació d’incapacitat temporal de la persona que ocupa la
plaça, d’acord amb la convocatòria i les bases publicades en el BOP de Lleida
número 209, de data 28 d’octubre de 2021, i a la seu electrònica de l’ajuntament
(www.ajuntamentoliana.cat), i aprovades per Resolució d’Alcaldia número 380/2021
de data 13 d’octubre de 2021.
Atès que per decret d’alcaldia número 368/2019, de 9 de setembre de 2019, es va
aprovar la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es i la llista provisional
d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixements de llengua catalana, i
segons les dades que consten a l’expedient, no s’han presentat al·legacions ni
reclamacions a l’esmentat decret.
Per tot l’anterior, i en virtut de l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g),
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar DEFINITIVAMENT la següent llista d’admesos/es i exclosos/es
per participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió.
RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS AMB
L’ACREDITACIÓ O NO DEL NIVELL DE CATALÀ REQUERIT:

INDICACIÓ

NOM I COGNOMS

IDENTIFICACIÓ

PROVA DE CATALÀ

MARC SOLANELLES
SOLANS

****9276P

Exempt

ALEX CASELLAS ORTIZ

**7447**Z

Exempt

DE

RELACIÓ DEFINTIIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS AMB INDICACIÓ DEL MOTIU
D’EXCLUSIÓ:
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NOM I COGNOMS

IDENTIFICACIÓ

BIENVENIDO LENY ROSARIO
CÁCERES

Y3714****

MOTIU D’EXCLUSIÓ
PROVISIONAL
Per no complir requisit
específic establert a la Base
4.B.a)

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

SEGON.- Designar com a membres del tribunal qualificador per les proves d’aquesta
convocatòria a les següents persones:


President: Sr. Joan Simon Betriu
Suplent: Sra. Esther Garrido Hernández



Vocal: Sra. Noemí Vidal Iglesias
Suplent: Sr. Antoni Pasques Canut



Vocal: Sr. Jose Luís Pargaña Escudero, designat per l’EAPC
Suplent: Sra. Anna Maria Trias Oliver, designada per l’EAPC

Actuarà com a secretari del tribunal la Sra. Noemí Vidal Iglesias, o qui la substitueixi.
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, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
TERCER.- Notificar la present Resolució als membres designats per al seu
coneixement.
QUART.- Considerar que en cas que no es presentin al·legacions en el termini
indicat, la llista esdevindrà definitiva.
CINQUÈ.- Establir que el tribunal qualificador es constituirà el dia 23 de novembre
de 2021, a les 11 h a la seu de l’Ajuntament d’Oliana, i s’iniciarà el procés de
selecció d’acord amb la Base 8a de les bases reguladores del procés. En funció de
la valoració dels mèrits aportats pels candidats i d’acord amb l’establert a la mateixa
Base, el tribunal convocarà als aspirants a l’entrevista personal en cas de ser
necessari.
SETÈ.- Notificar aquesta Resolució a les persones candidates, mitjançant la seva
publicació a la seu electrònica de l’ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat), i al tauler
d’edictes electrònic municipal.
VUITÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local en les
properes sessions ordinàries que celebrin.
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El tribunal qualificador es constituirà el dia 23 de novembre de 2021 a les 11 hores, a
la seu de l’Ajuntament d’Oliana, a l’efecte de dur a terme la valoració dels mèrits
aportats pels candidats, d’acord amb els barems establerts en la Base 8.
A l’efecte de dur a terme les entrevistes personals establertes en la Base 8, en cas que
el tribunal ho consideri oportú, les persones aspirants seran convocats/ades mitjançant
publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Oliana
(www.ajuntamentoliana.cat), on es fixarà el dia i l’hora de realització. Les entrevistes
s’efectuaran per ordre alfabètic i en crida única, i les persones candidates hauran
d’acreditar-se mitjançant la presentació del DNI. La no assistència serà motiu d’exclusió
del procés de selecció
_____________________________________________________________________
Contra la resolució definitiva, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar,
alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació del present anunci, davant de l’Alcaldessa d’aquest
Ajuntament d’Oliana, o bé un recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida o, a la seva elecció, el que correspongui al seu
domicili, si aquest radica en la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del
present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Si opteu per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar un recurs
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci.
Tot això sens perjudici de que pugueu interposar qualsevol altre recurs que estimeu més
convenient al vostre dret.
La secretària
Esther Garrido Hernández
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