AJUNTAMENT
D’OLIANA

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

Núm. Exp.: 31/2022
Descripció.: Concurs oposició plaça fixa coordinador/a brigada i gestor
d'equipaments municipals

EDICTE
Per la Resolució d’Alcaldia, de 5 de maig de 2022, s’aprovà la relació definitiva
d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a la provisió, en règim
laboral fix mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça de coordinador/a de brigada i
gestor/a d’equipaments municipals.
El literal de la resolució, és com segueix:

Atès que aquest Ajuntament està tramitant l’expedient número 31/2022, per a la
provisió, en règim laboral fix i mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de
coordinador/a de brigada i gestor/a d’equipaments municipals, d’acord amb la
convocatòria i les bases publicades en el BOP de Lleida número 42, de data 2 de
març de 2022, al DOGC núm. 8623 de 10 de març de 2022, al BOE núm. 59, de 10
de març de 2022, i a la seu electrònica de l’ajuntament d’Oliana
(www.ajuntamentoliana.cat), i aprovades per Decret d’Alcaldia número 53/2022 de
data 23 de febrer de 2022.
Atès que per decret d’alcaldia número 1366/2022, d’11 d’abril de 2022, 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.
Atès que durant el termini establert de deu dies hàbils per a la formulació de
reclamacions a la llista abans esmentada s’ha presentat documentació addicional per
part de dues de les persones candidates inicialment excloses.
Atès que d’acord amb les peticions efectuades per l’Ajuntament d’Oliana han estat
designades per formar part del tribunal selectiu membres titulars i suplents per part
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
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.- Incorporar a l’expedient la documentació presentada pel Sr. Aleix Orrit
Muñoz i la Sra. Melissa Gómez Small, que acrediten la titulació requerida per les
bases reguladores per participar en el present procés selectiu.
SEGON.- Aprovar DEFINITIVAMENT la següent llista de persones admeses i
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excloses per participar al procés de selecció d’un/a coordinador/a de la brigada i
gestor/a d’equipaments municipals, i si s’escau, els motius d’exclusió.
RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS/ES AMB INDICACIÓ DE
L’ACREDITACIÓ O NO DEL NIVELL DE CATALÀ REQUERIT
NOM I COGNOMS

IDENTIFICACIÓ

PROVA DE CATALÀ

Carles Madueño Fernández

****3865-V

Exempt

Marc Solanelles Solans

**3092**-P

Exempt

Pol Burgues Rizos

46****36-C

Exempt

Joan Vilaginés Garcia

523***71-S

No exempt

Mariona Codina Torelló

***9690*-S

Exempta

Gilbert Guia Gaitan

**1685**-M

No exempt

Santiago Fusté Mozo

4634****-A

Exempt

Antoni Ginestà Ros

**0846**-M

No exempt

Maria Pasques Pujantell

78****20-X

Exempta

Jaume Migueles Sarri

*1086***-Y

Exempt

Míriam Pérez Llordés

***0551*-Z

Exempta

Melissa Gómez Small

5339****-F

Exempta

Aleix Orrit Muñoz

**3633**-V

Exempt

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

MOTIU D’EXCLUSIÓ PROVISIONAL

David Sánchez Xuclà

No acredita titulació requerida (Base 3.B.a)

Emilio Funayet Busquets

No acredita titulació requerida (Base 3.B.a) ni currículum vitae (Base 4.2)

Alberto Sánchez Maraña

No acredita titulació requerida (Base 3.B.a)

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


Presidenta: Sr. Joan Simon Betriu, tècnic municipal de l’Ajuntament d’Oliana.
Suplent: Sra. Esther Garrido Hernández, secretària interventora de l’Ajuntament
d’Oliana.



Vocal: Sra. Patrícia Ramírez Aymerich, SAT del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Suplent: Sr. Godofredo García Grasa, tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.



Vocal: Sr. Bernat Pubill Monasterio, oficial de jardineria de l’Ajuntament de la Seu
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d’Urgell.
Suplent: Sr. Lluís Garriga Muñoz, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell.


Vocal: Sra. Roser Canal Fàbrega, Administrativa de l’Ajuntament d’Oliana.
Suplent: Sra. Noemí Vidal Iglesias, administrativa de l’Ajuntament d’Oliana.



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

Actuarà com a secretària del tribunal la Sra. Roser Canal Fàbrega, 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).
QUART.- Establir que el tribunal qualificador es constituirà el dia 10 de maig de 2022,
a les 09:30 hores a la seu de l’Ajuntament d’Oliana, iniciarà el procés de selecció
d’acord amb la base 7a de les bases reguladores del procés, i durà a terme la
valoració dels mèrits aportats per les persones candidates, d’acord amb els barems
establerts a les bases.
D’acord amb l’establert a la base 7a, l’òrgan tècnic de selecció determinarà la data
l’hora i el lloc de les proves següents i se’n donarà publicitat al tauler d’edictes
electrònic
de
la
corporació
i
a
al
seu
electrònica
municipal
(www.ajuntamentoliana.cat).
CINQUÈ.- 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 municipal.
SISÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local a les
properes sessions ordinàries que celebrin.

El tribunal qualificador es constituirà el dia 10 de maig de 2022 a les 09:30 hores, a la
seu de l’Ajuntament d’Oliana, a l’efecte de dur a terme la valoració dels mèrits aportats
per les candidates, d’acord amb els barems establerts en la Base 7 i determinarà el dia,
l’hora i el lloc de les proves següents.
_____________________________________________________________________
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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

Signatura: CN=Esther Garrido Hernández - DNI
78152093W (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES78152093W, G=Esther, SN=Garrido Hernández - DNI
78152093W, T=Secretària-interventora, OU=Empleat
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
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