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Per la Resolució d’Alcaldia de data 22 de juny de 2020, s’ha aprovat la relació
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a proveir
mitjançant concurs oposició una plaça de tècnic/a d’educació infantil, en règim de
personal laboral indefinit, així com la llista provisional d’aspirants exempts/es de
realitzar les proves de coneixement de llengua catalana. El literal de la resolució, és
com segueix:

Atès que aquest Ajuntament està tramitant l’expedient número 95/2020, per a proveir
mitjançant concurs oposició, una plaça de tècnic/a d’educació infantil, d’acord amb la
convocatòria i les bases publicades en el BOP de Lleida número 92, de data 14 de
maig de 2020, al DOGC núm. 8138 de 21 de maig de 2020, al BOE núm. 144, de 22
de maig de 2020, i a la seu electrònica de l’ajuntament d’Oliana
(www.ajuntamentoliana.cat), i aprovades per Decret d’Alcaldia número 163/2020 de
data 8 de maig de 2020.
Atès que va ser suspès el termini de presentació de sol·licituds establert a la Base
4a, per aplicació de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
Atès que l’esmentada DA va quedar derogada pel Reial Decret 537/2020, de 22 de
maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14
de març, amb efectes des de l’1 de juny de 2020.
Atès que d’acord amb el còmput de terminis exposat ha finalitzat, en data 20 de juny
de 2020 el termini de presentació de sol·licituds de vint dies establert a les 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/ES AMB INDICACIÓ DE
L’ACREDITACIÓ O NO DEL NIVELL DE CATALÀ REQUERIT:
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NOM I COGNOMS

IDENTIFICACIÓ

PROVA DE CATALÀ

Mireia Lázaro Ayala

****6952-H

Exempta

Aida Lumbierres Malagón

**9344**-R

Exempta

Aina Plana Calvet

53****06-F

Exempta

Corina Cuenca Muntada

*3396***-Y

Exempta

Míriam García Sanz

***0119*-H

Exempta

Anna Rey Alegre

****3884-Y

Exempta

Priscil.la Ruiz Ortiz

4710****-D

Exempta

Berta Calvo Lerma

**3175**-S

No exempta

Laia Baiges Bach

53****73-F

Exempta

Mònica Payró Farré

*7105***-C

Exempta

RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS EXCLOSOS/ES AMB INDICACIÓ DEL
MOTIU D’EXCLUSIÓ:
IDENTIFICACIÓ

MOTIU D’EXCLUSIÓ PROVISIONAL

Alba Casadesus Roca

Fora de termini

Mireia Bravo González

Manca la còpia del DNI

SEGON.- Considerar que en cas que no es presentin al·legacions en el termini
indicat, la llista esdevindrà definitiva.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució als/a les candidats/ates, mitjançant la seva
publicació a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat),
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies
hàbils, a partir de la publicació d’aquesta resolució, per a formular reclamacions que
considerin oportunes.
QUART.- Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local en les
properes sessions ordinàries que celebrin.
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 deu 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.
L’Alcaldessa,
M. Carme Lostao Otero
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