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EDICTE 

 

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 9 de setembre de 2019, s’aprovà la designació dels 

membres del tribunal qualificador de la convocatòria per a proveir un/a operari/ària de 

neteja de les instal·lacions municipal, en règim de personal laboral temporal. El literal 

de la resolució, és com segueix: 

 
Atès que s’està tramitant l’expedient per contractar una persona per cobrir un lloc de treball 

d’operari/ària de neteja de diverses instal·lacions municipals, en règim laboral temporal, i 

d’acord amb la convocatòria i les bases publicades en el BOP de Lleida número 152, de 

data 7 d’agost de 2019, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat), i aprovades per 

Decret d’Alcaldia número 298/2019, de data 30 de juliol de 2019. 

 

Atès que es troba en exposició pública la llistà provisional de persones admeses i excloses, 

aprovada per decret d’alcaldia núm. 344/2019 de data 28 d’agost de 2019. 

 

Atès que cal nomenar els membres de tribunal de l’esmentat procediment selectiu, així 

com establir la data en què es reunirà per a fer la valoració dels mèrits del concurs.  

 

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.- Designar com a membres del tribunal qualificador per les proves de la 

convocatòria d’un/a operari/ària de neteja de les instal·lacions de l’Ajuntament d’Oliana a 

les següents persones: 

 

• Presidenta: Sra. Esther Garrido Hernández 

Suplent: Sra. Roser Canal Fàbrega 

 

• Vocal: Sra. Antoni Pasques Canut 

Suplent: Sra. Noemí Vidal Iglesias 

 

• Vocal: Sra. Janina Vilana Ariso, designat per l’EAPC 

Suplent: Sra. Glòria Hernando Tubau, 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). 

 

http://www.ajuntamentoliana.cat/
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SEGON.- Notificar la present Resolució als membres designats del tribunal qualificador 

per al seu coneixement. 

 

TERCER.- Notificar aquesta Resolució a les persones candidates, mitjançant la seva 

publicació a la seu electrònica de l’ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat), i al tauler 

electrònic d’edictes.  

 

QUART.- Establir que el tribunal qualificador es constituirà el dia 13 de setembre, a les 11 

h a la seu de l’Ajuntament d’Oliana i iniciarà el procés de selecció d’acord amb la Base 

sisena.  

 

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la corporació i a la Junta de Govern 

Local en les properes sessions ordinàries que celebrin. 

 

 
L’alcaldessa, 

M. Carmen Lostao Otero 
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