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Per la Resolució d’Alcaldia, de data 9 de setembre de 2019, s’aprovà la relació
provisional de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria per a
proveir d’un/a peó-brigadista, en règim de personal laboral temporal. El literal de la
resolució, és com segueix:
Atès que aquest ajuntament està tramitant l’expedient número 278/2019, per a proveir
mitjançant concurs, un lloc de treball de peó brigadista, en règim laboral temporal, d’acord
amb la convocatòria i les bases publicades en el BOP de Lleida número 165, de data 27
d’agost de 2019, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat), i aprovades per
Decret d’Alcaldia número 334/2019 de data 23 d’agost de 2019.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’acord amb les esmentades
bases.
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 PROVISIONALMENT 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 PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS AMB
L’ACREDITACIÓ O NO DEL NIVELL DE CATALÀ REQUERIT:
NOM I COGNOMS

INDICACIÓ

DE

IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ

JOAN CODINA CUY

****9273P

No exempt

JORDI VILA BERNAUS

5230****Y

No exempt

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

IDENTIFICACIÓ

MOTIU D’EXCLUSIÓ
PROVISIONAL

ANTONIO MARTIN
VELASQUEZ AGURTO

53****71V

Per falta de la declaració
responsable

VICENTE
HERNÁNDEZ VILLAR

5****082E

Per presentació de la
sol·licitud fora de termini
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JOSEP Mª PÉREZ
CABISCOL

523****1Z

Per presentació de la
sol·licitud fora de termini
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SEGON.- Designar com a membres del tribunal qualificador per les proves d’aquesta
convocatòria a les següents persones:
▪

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

▪

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

▪

Vocal: Sra. Mari Carme Rodríguez Salcedo, designat per l’EAPC.
Suplent: Sra. Marta Ciurana Moragues, designat per l’EAPC

Actuarà com a secretari del tribunal el Sr. Antoni Pasques Canut, o qui el 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.- Convocar als aspirants no exempts de la realització de la prova de
coneixements de llengua catalana, el proper 19 de setembre de 2019, a les 10 h a la
seu de l’Ajuntament d’Oliana, per a realitzar la prova de caràcter obligatori i eliminatori
establerta a la Base 8a.
SISÈ.- Establir que el tribunal qualificador es constituirà el dia 20 de setembre de 2019,
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.
SETÈ.- Notificar aquesta Resolució a les persones candidates, mitjançant la seva
publicació en la seu electrònica de l’ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat), i al tauler
d’edictes electrònic. Els/les aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils (5), a
partir de la notificació d’aquesta resolució, per a formular reclamacions que considerin
oportunes.
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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Es fa públic de conformitat amb el què disposa 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, a
l’efecte de que durant el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte a la seu electrònica www.ajuntamentoliana.cat es puguin
presentar les reclamacions que es considerin oportunes.
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L’alcaldessa,
M. Carmen Lostao Otero

Signatura: CN=Maria Carmen Lostao Otero - DNI
41084346K (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES41084346K, G=Maria Carmen, SN=Lostao Otero
- DNI 41084346K, T=Alcaldessa, OU=Treballador
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 09/09/2019 14:13:04

CVE: 20190-06875-37137-93191

