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Número de registre 6522

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Anunci  de  la  selecció,  mitjançant  mobilitat  horitzontal,  de  tres  places  d’agent  de  la  Policia  Local  a
l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva d’aspirants d’admesos i exclosos

Expedient: 1458-16-2018.

Es fa públic per a general coneixement que l’Alcaldia, en data 16 de setembre de 2019, ha dictat el Decret
RES 2019/531, que és del tenor següent:

Decret de l’Alcaldia
Assumpte: selecció, mitjançant mobilitat horitzontal, de tres places d’agent de la Policia Local a l’Ajuntament
de Mollerussa. Expedient: 1458-16-2018.

Tràmit:  relació definitiva d’aspirants  admesos i  exclosos. aprovació i  publicació. Relació d’aspirants  que
resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. Comissió de Valoració.

I) Antecedents de fet
Per Decret de l’Alcaldia RES 2019/2019, de 21 de maig, han estat aprovades les Bases i Convocatòria per
participar en el procés de selecció, mitjançant mobilitat horitzontal, de tres places d’agent de la Policia Local
a l’Ajuntament de Mollerussa; les Bases i Convocatòria han estat publicades al BOP número 104, de 30 de
maig de 2019, i DOGC número 7902, de 21 de juny de 2019.

Que, en el relació amb el procés selectiu esmentat (Expedient: 1458-16-2018), es fa constar que mitjançant
Decret de l’Alcaldia RES 2019/463, de 31 de juliol, fou aprovada la relació provisional d’aspirants admesos i
exclosos,  la  relació  d’aspirants  que  resten  exempts  de  realitzar  la  prova  de  coneixements  de  llengua
catalana i, en el seu cas els que l’han de realitzar, la composició de la Comissió de Valoració i inici procés
selectiu. Aquesta Resolució (Decret), fou objecte de publicació reglamentària, inserint-se l’anunci a la Pàgina
Web corporativa i al BOP de Lleida número 151, del dia 6-8-2019.

Que la relació provisional de sol·licituds excloses, fou la següent:

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

3 RICO AGUILA ANTONIO 1458-15-2019 ****4969F
6 ESTEVE NEGRE RICARD 1458-19-2019 ****2938T
12 BOSC BENABARRER JOSÉ IGNACIO 1458-25-2019 ****6941A
33 CASQUERO GARCÍA DAVID 1458-54-2019 ****8051G
35 MÁRQUEZ VIDAL ARTURO 1458-56-2019 ****2175K
36 ROMERO PADILLA SERGIO 1458-57-2019 ****0700T
37 MORENO MORENO JORDI 1458-58-2019 ****3443Y

Que durant  el  termini  de presentació d’al·legacions (10 dies hàbils),  comprès entre els  dies 7-8-2019 i
21-8-2019 (ambdós inclosos), s’han presentat les següents:

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

6 ESTEVE NEGRE RICARD 1458-19-2019 ****2938T
12 BOSC BENABARRER JOSÉ IGNACIO 1458-25-2019 ****6941A
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35 MÁRQUEZ VIDAL ARTURO 1458-56-2019 ****2175K
36 ROMERO PADILLA SERGIO 1458-57-2019 ****0700T
37 MORENO MORENO JORDI 1458-58-2019 ****3443Y

No han presentat al·legacions els/les candidats, inicialment exclosos, següents:

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

3 RICO AGUILA ANTONIO 1458-15-2019 ****4969F
33 CASQUERO GARCÍA DAVID 1458-54-2019 ****8051G

Tanmateix durant el termini de presentació d’al·legacions esmentat han presentat al·legacions per correcció
d’errades i per aportació de documentació complementària, els/les candidats/es, següents:

1. Correcció d’errades

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

12 BOSC BENABARRER JOSÉ IGNACIO 1458-25-2019 ****6941A
27 CALERO GARRIGA MANUEL 1458-45-2019 ****8519S
31 FARRÉ PIMIENTA JOSÉ M. 1458-51-2019 ****9092J

Número ordre 12
Data presentació: 12-8-2019.
Registre d’entrada: 2019/13754.
Motiu de l’al·legació: correcció d’errades.
On diu: Bosc Benabarrer José Ignacio.
Ha de dir: Bosch Benabarre José Ignacio.

Número ordre 27
Data presentació: 14-8-2019.
Registre d’entrada: 2019/13870.
Motiu de l’al·legació: correcció d’errades.
On diu: Calero Garriga Manuel.
Ha de dir: Calero Barriga Manuel.

On diu: DNI/NIF ****8519S.
Ha de dir: DNI/NIF ****8519D.

Número ordre 31
Data presentació: 7-8-2019.
Registre d’entrada: 2019/13660.
Motiu de l’al·legació: correcció d’errades.
On diu: Farré Pimienta José M.
Ha de dir: Pifarré Pimienta José M.

2. Aportació documentació complementària

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

34 CHAMI DOMÈNECH NABIL 1458-55-2019 ****4117B
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Mitjançant Instància de data 17-8-2019 (RE 2019/13922), la persona interessada presenta els documents
complementaris següents:
- Grau Dret (Universidad Camilo José Cela) (2016 - actualitat) (180 crèdits: equivalència diplomatura).
- Curs sobre l’elaboració de l’informe patrimonial (2018).

Aquesta documentació ha estat relacionada en el document Annex, i respectivament en els apartats:
- Apartat b) 4.
- Apartat c.1) 10.

La persona interessada ha sol·licitat que es tinguin en compte aquestes dues titulacions alhora de meritar en
la fase de concurs del procés selectiu.

Que,  conjuntament  amb la  relació  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos,  fou  publicada  la  relació
d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i, en el seu cas
els que l’han de realitzar. Que els/les aspirants que no havien acreditat provisionalment, els coneixements
de Nivell B2 del MECR o equivalent, foren els/les següents:

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

9 FERNÁNDEZ MARTOS ENRIQUE 1458-22-2019 ****1726R
23 REBULA GIMÉNEZ INMACULADA 1458-39-2019 ****5216P

De les persones indicades, a data d’avui, tan sols ha presentat document acreditatiu de coneixements de
llengua catalana (Nivell B2 del MECR o equivalent), la candidata Rebula Giménez Inmaculada. El document
presentat és el Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià, Grau Elemental, registrat amb
el número E/07/12156. Data d’expedició 3 de desembre de 2007.

Finalment,  indicar  que,  en  comunicació  de  data  3-9-2019  (reiterada  el  9-9-2019),  el  Sr.  Bruno  Calero
Estadella, suplent de President, ha presentat escrit d’abstenció per concórrer, en el seva persona, causa de
les previstes a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en concret la
prevista a l’apartat b): vincle matrimonial o situació de fet assimilable.

II) Fonaments de dret (informe jurídic)
Que en conseqüència, s’ha lliurat informe jurídic en el qual, motivadament, s’informen totes i cada una de
les situacions plantejades, en els termes següents:

A) En relació amb els/les aspirants provisionalment exclosos que han presentat al·legacions, es considera
correctament esmenades les que corresponent als/les interessats/des, següents:

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

6 ESTEVE NEGRE RICARD 1458-19-2019 ****2938T
12 BOSCH BENABARRE JOSÉ IGNACIO 1458-25-2019 ****6941A
35 MÁRQUEZ VIDAL ARTURO 1458-56-2019 ****2175K
36 ROMERO PADILLA SERGIO 1458-57-2019 ****0700T

Els escrits i documentació d’al·legacions s’han presentat en temps i forma. Atès el que s’estableix l’article 68
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
Bases 3a. i 5a. de les que regeixen el procés selectiu per a cobrir en règim de funcionari de carrera 3 llocs
de  treball  d’agent  de  la  Policia  Local  (Grup  C2),  modalitat  de  selecció  mobilitat  horitzontal  (Bases  i
Convocatòria aprovades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/219, de 21 de maig, publicada al BOP número
104, de 30 de maig de 2019 i DOGC número 7902, de 21 de juny de 2019), la documentació presentada
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s’ajusta als requisits d’admissió; procedeix admetre les al·legacions, declarar esmenades les deficiències i
incorporar a les persones aspirants indicades a la llista definitiva d’admesos.

B) En relació amb els/les aspirants provisionalment exclosos que han presentat al·legacions, es consideren
no esmenades les deficiències que correspon a la sol·licitud de l’interessat següents:

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

37 MORENO MORENO JORDI 1458-58-2019 ****3443Y

L’escrit i documentació d’al·legacions s’ha presentat en temps i forma. Atès el que s’estableix l’article 68 de
la Llei39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i Bases
3a. i 5a. de les que regeixen el procés selectiu per a cobrir en règim de funcionari de carrera 3 llocs de
treball d’agent de la Policia Local (Grup C2), modalitat de selecció mobilitat horitzontal (Bases i Convocatòria
aprovades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/219, de 21 de maig, publicada al BOP número 104, de 30 de
maig de 2019, i DOGC número 7902, de 21 de juny de 2019), la documentació presentada s’ajusta als
requisits d’admissió; això no obstant, segueixen existint mancances, és a dir, documentació no aportada que
és preceptiva. En concret, manquen els documents següents (documentació no aportada):

- Annex I.
- Fotocòpia de la titulació exigida.

Tal i com s’estableix a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, la manca de presentació de la documentació requerida suposarà que a la
persona interessada se la tindrà por desistida de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada
en els termes previstos a l’article 21 (Llei 39/2015). Aquest precepte (21.1. paràgraf segon) estableix que en
els supòsits de desistiment de la sol·licitud, la resolució consistirà en la declaració de la circumstàncies que
concorrin en cada cas, amb indicació dels fets produïts i de les normes aplicables.

En conseqüència, i de conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, procedeix declarar no esmenades les deficiències en
l’al·legació presentada pel Sr. Moreno Moreno Jordi, per subsistir la mancança de documents requerits en el
termini habilitat. En conseqüència, es confirma l’exclusió de l’aspirant del procés de selecció i s’incorpora a
la persona aspirant a la llista definitiva d’aspirants exclosos.

C) En relació amb els/les aspirants provisionalment exclosos que no han presentat al·legacions, Sr. Rico
Aguila Antonio i Sr. Casquero García David, s’ha informat en sentit anàleg al que s’ha esmentat en el punt
anterior; és a dir, que la manca de presentació de la documentació requerida suposarà que a la persona
interessada se la tindrà por desistida de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes  previstos  a  l’article  21  de  la  Llei  39/2015.  La  resolució  consistirà  en  la  declaració  de  les
circumstàncies que concorrin en cada cas, amb indicació dels fets produïts i de les normes aplicables.

En conseqüència, i de conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, procedeix declarar no esmenades les deficiències en
les sol·licituds que corresponent als aspirants Sr. Rico Aguila Antonio i  Sr. Casquero García David, per
subsistir la mancança de documents requerits en el termini habilitat. En conseqüència, es confirma l’exclusió
d’ambdós aspirants del procés de selecció i s’incorporen, ambdues, a la llista definitiva d’aspirants exclosos.

D) Que, conjuntament amb la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, fou publicada la relació
d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i, en el seu cas
els/les (aspirants) que l’han de realitzar. Que els/les aspirants que no havien acreditat els coneixements de
Nivell  B2  del  MECR  o  equivalent,  foren  el  Sr.  Fernández  Martos  Enrique  i  la  Sra.  Rebula  Giménez
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Inmaculada.  De les  persones  indicades,  a  data  d’avui,  tan  sols  ha  presentat  document  acreditatiu  de
coneixements de llengua catalana (Nivell B2 del MECR o equivalent), la candidata Sra.  Rebula Giménez
Inmaculada. El document presentat és el Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià, Grau
Elemental, registrat amb el  número E/07/12156. Data d’expedició 3 de desembre de 2007. En l’informe
jurídic es fa constar que s’ha consultat la llista elaborada per la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya, a partir de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC número 5511, de
23-11-09), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010,
de 12 d’abril (DOGC número 5610, de 19-4-2010); que d’acord amb el Decret 3/2014, de modificació del
Decret  152/2001, de 29 de maig,  sobre avaluació i  certificació de coneixements de català,  el  Certificat
aportat per la Sra. Rebula Giménez Inmaculada, es considera equivalent al Certificat de nivell intermedi de
català  (B2),  exigit  en  la  Convocatòria.  En  conseqüència,  s’ha  de  declarar  a  la  Sra.  Rebula  Giménez
Inmaculada, com a aspirant exempta de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana (Nivell B2
del MECR o equivalent).

E) En relació amb la Comissió de Valoració, fer constar que en comunicat de data 3 de setembre de 2019
(reiterat el 9-9-2019), el Sr. Bruno Calero Estadella, suplent de President, ha presentat escrit d’abstenció per
concórrer, en el seva persona, causa de les previstes a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del  sector  públic, en concret  la prevista a l’apartat  b):  vincle matrimonial  o situació de fet
assimilable. Atenent a aquests circumstància, s’ha informat que procedeix acceptar l’abstenció. Tanmateix,
s’ha sol·licitat informe al Cap de la Policia, i aquest ha proposat al Sr. Carrascal Carretero Carles, caporal de
la Policia Local de Mollerussa, com a substitut de President.

F)  Finalment,  en  allò  referent  a  les  al·legacions  relatives  a  correccions  d’errades  i  a  aportació  de  la
documentació complementària, fer constar respecte la primera que aquestes són esmenables en qualsevol
moment; en tot cas, fer constar que s’ha procedit a aquesta correcció.

Pel que fa a l’al·legació de l’aspirant Sr. Chami Domènech Nabil relativa als mèrits invocats, en l’informe
jurídic  s’indica  que,  si  més  no  en  els  seus  aspectes  substantius,  aquests  mèrits  han  estat  justificats
mitjançant  la  documentació  aportada  i  acreditats  com a  obtinguts  en  el  moment  procedimental  oportú
(presentació  d’instància)  i  així  consta  en  el  document  Annex  I  presentat;  això  no  obstant,  ha  estat
esmenada, ulterior i formalment, sense que aquest fet sigui impeditiu per a tenir-se en compte pel Tribunal o
Comissió de Valoració per a llur valoració. No obstant, en el propi informe s’adverteix que no és aquest el
moment procedimental per a atribuir una determinada qualificació o valoració acadèmica al contingut de
documentació,  tal  i  com  exposa  l’interessat  (180  crèdits  Grau  Dret:  equivalència  diplomatura).  Aquest
atribució  no  és  competència  de  l’Alcaldia;  és,  exclusivament,  competència  del  Tribunal  o  Comissió  de
Valoració  en  la  fase  selectiva  corresponent.  L’informe  conclou  que  la  documentació  s’ha  d’admetre  i
incorporar-la a l’expedient per a llur valoració a la fase de concurs, sense cap pronunciament en qüestions
de fons.

III) Resolució
Atès el que s’ha exposat; vist el contingut dels informes lliurats als respecte i de la proposta de resolució
dels Serveis Jurídics, aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment atribuïdes, decreta:

Primer. Aprovació de la relació definitiva de sol·licituds admeses

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

1 TRAVESSET CANALS JORDI 1458-13-2019 ****6361Q
2 QUEROL TORRES INMACULADA 1458-14-2019 ****2402J
4 SOLIS AYALA JOSE ANTONIO 1458-17-2019 ****4823B
5 PASCUAL VILARDELL JESUS M 1458-18-2019 ****1893S
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7 PUJOL PLA FRANCESC 1458-20-2019 ****6596Y
6 ESTEVE NEGRE RICARD 1458-19-2019 ****2938T
8 CHILLARON ARENY GERARD ARIA 1458-21-2019 ****0357T
9 FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE 1458-22-2019 ****1726R
10 CANTO LAZARO VERONICA 1458-23-2019 ****0941N
11 MAJOS FONTOVA GEORGINA 1458-24-2019 ****0827W
12 BOSCH BENABARRE JOSE IGNACIO 1458-25-2019 ****6941A
13 CORONADO MARIN FRANCISCO 1458-26-2019 ****2319M
14 CASTELLNOU MAJOS JORDI 1458-29-2019 ****1646R
15 ROCO MENDEZ MARIA SONIA 1458-30-2019 ****0032T
16 CASTILLO RICART JOSEP M 1458-32-2019 ****9466G
17 RUIZ PARDELL CRISTIAN 1458-33-2019 ****7791P
18 XIFRE RUIZ LLUIS 1458-34-2019 ****6176A
19 FERNANDEZ FONT FRANCISCO J 1458-35-2019 ****8106T
20 CREUS GISPERT ALEXANDRE 1458-36-2019 ****6431F
21 MARGALET RIU CARLOS 1458-37-2019 ****7881H
22 DIAZ CARULLA DANIEL 1458-38-2019 ****7745X
23 REBULA GIMENEZ INMACULADA 1458-39-2019 ****5216P
24 MELE COLIAS MARIA ALBA 1458-40-2019 ****0839Y
25 JIMENEZ MORALES CARLA HORTENSIA 1458-41-2019 ****4153T
26 CUBERES VALLES MARC 1458-44-2019 ****5519S
27 CALERO BARRIGA MANUEL 1458-45-2019 ****8519D
28 SOBREVALS VALLS JAUME 1458-46-2019 ****8539E
29 GARCIA CAYUELA DANIEL 1458-47-2019 ****9568Z
30 ROCA RIERA JOEL 1458-49-2019 ****3390T
31 PIFARRE PIMIENTA JOSE M 1458-51-2019 ****9092J
32 PARIS SAEZ JOSE 1458-52-2019 ****5674Y
34 CHAMI DOMENECH NABIL 1458-55-2019 ****4117B
35 MARQUEZ VIDAL ARTURO 1458-56-2019 ****2175K
36 ROMERO PADILLA SERGIO 1458-57-2019 ****0700T

La composició de la llista definitiva sol·licituds admeses es justifica conforme s’ha indicat en els Fonaments
de Dret d’aquesta Resolució (Apartat A).

Tanmateix, es fa constar, als efectes oportuns, que s’ha procedit  a la correcció d’errades en les dades
personals  dels/les aspirants, Sr.  Bosch Benabarre José Ignacio,  Sr. Calero Barriga Manuel  i  Sr.  Pifarré
Pimienta José M, en els termes i abast esmentats en l’expositiu i  en els Fonaments de Dret  d’aquesta
Resolució (Apartat F).

Segon. Aprovació de la relació definitiva de sol·licituds excloses

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

3 RICO AGUILA ANTONIO 1458-15-2019 ****4969F
33 CASQUERO GARCÍA DAVID 1458-54-2019 ****8051G
37 MORENO MORENO JORDI 1458-58-2019 ****3443Y

Tal i com s’estableix a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, la manca de presentació de la documentació requerida suposarà que a la
persona interessada se la tindrà por desistida de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada
en els termes previstos a l’article 21 (Llei 39/2015).
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De conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, es justifica l’exclusió per les motivacions següents:

- Procedeix declarar no esmenades les deficiències en l’al·legació presentada pel Sr. Moreno Moreno Jordi,
per  subsistir  la  mancança  de documents  requerits  en  el  termini  habilitat,  conforme s’ha  indicat  en  els
Fonaments de Dret d’aquesta Resolució (Apartat B).
- Procedeix declarar no esmenades les deficiències en les sol·licituds que corresponen als aspirants, Sr.
Rico Aguila Antonio i Sr. Casquero García David, per subsistir la mancança de documents requerits en el
termini  habilitat,  en  tant  que  no  han  presentat  cap  escrit  d’al·legacions,  conforme  s’ha  indicat  en  els
Fonaments de Dret d’aquesta Resolució (Apartat C).

Tercer. Prova de llengua catalana
Atesa la documentació presentada per la Sra. Rebula Giménez Inmaculada, Certificat Oficial Administratiu
de Coneixements de Valencià, Grau Elemental, Registrat amb el número E/07/12156 (Data d’expedició 3 de
desembre de 2007), es considera equivalent  al  Certificat de nivell  intermedi de català (B2), exigit  en la
Convocatòria,  conforme  s’ha  indicat  en  els  Fonaments  de  Dret  d’aquesta  Resolució  (Apartat  D).  En
conseqüència, es declara a la Sra. Rebula Giménez Inmaculada, com a aspirant exempta de  realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana (Nivell B2 del MECR o equivalent).

Els/les aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana (Nivell B2 del MECR o
equivalent), són les següents:

NÚM.
ORDRE           PERSONES ASPIRANTS                                                                                         REFERÈNCIA EXP.                             DNI/NIF

9 FERNÁNDEZ MARTOS ENRIQUE 1458-22-2019 ****1726R

Les persones aspirants que obtinguin el resultat de no apte es consideraran excloses del procés selectiu.

Quart. Comissió de Valoració
Atès el que s’ha exposat en els antecedents d’aquesta Resolució (Apartat E), de conformitat amb allò previst
a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’accepta l’abstenció del
Sr. Bruno Calero Estadella, com a suplent de President. Tanmateix, i atesos els informes lliurats al respecte,
es designa el Sr. Carrascal Carretero Carles, caporal de la Policia Local de Mollerussa, com a substitut de
President, conforme s’ha indicat en els Fonaments de Dret d’aquesta Resolució (Apartat E).

En conseqüència, la Comissió de Valoració, restarà formada per les persones i càrrecs que figuren en la
relació publicada al BOP de Lleida número 151, de 6 d’agost de 2019, llevat del  President suplent que
passarà a ser el Sr. Carles Carrascal Carretero, caporal de la Policia Local de Mollerussa.

Es confirma que la Comissió de Valoració es constituirà el dia 1 d’octubre de 2019 (dimarts) a les 9.00h a la
Sala de Comissions de l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de l’Ajuntament, 2, 25230).

Cinquè. Mèrits al·legats pel candidat Sr. Chami Domènech Nabil
Atès  l’informe  jurídic  respecte  l’al·legació  de  l’aspirant  Sr.  Chami  Domènech  Nabil  relativa  als  mèrits
invocats, i resultant que aquests mèrits han estat justificats mitjançant la documentació aportada i acreditats
com a obtinguts en el moment procedimental oportú (presentació d’instància, i així consta en el document
Annex I), s’admet la documentació presentada i es resol incorporar-la a l’expedient per a llur valoració a la
fase de concurs, sense cap pronunciament en qüestions de fons, conforme s’ha indicat Fonaments de Dret
d’aquesta Resolució (Apartat F).

Sisè. Publicació
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De conformitat amb les Bases que regeixen el procés de selecció, aquesta Resolució es publicarà al BOP
de Lleida, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la Pàgina Web corporativa.

La Convocatòria de les persones aspirants per realitzar la prova de coneixements professionals, serà en la
data, hora i lloc següents:

Dia: dia 1 d’octubre de 2019 (dimarts).
Hora: 10.00 hores.
Lloc: Escola Municipal de Música, carrer Arbeca, 34, 25230 Mollerussa.

Recursos (Base onzena de les que regeixen el procés selectiu, publicades al BOP de Lleida número 104,
del dia 30 de maig de 2019)

- Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen directament
o  indirectament  els  fons  de  l’assumpte,  determinen  la  impossibilitat  de  continuar  el  procés  selectiu,  o
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar,
d’acord amb l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes
a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós
administratiu  d’acord  amb  l’article  46  de  la  Llei  29/1988,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació
o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa de la Comissió de Valoració Superior de Justícia de
Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la llei esmentada.

-  Contra les resolucions definitives i  els  actes de tràmit  de la Comissió de Valoració, si  aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el
procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació,
recurs d’alçada davant de l’Alcalde.

-  Igualment  els  interessats  poden interposar  qualsevol  altre  recurs  que  considerin  convenient  per  a  la
defensa dels seus interessos.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.

L’alcalde, Marc Solsona Aixalà
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