NÚM.EXP: 1458-30-2021

Processos selectius de personal

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Assumpte: Tràmits procés de selecció per cobrir una vacant de TÈCNIC/A
ADMINISTRACIÓ GENERAL dins l’àmbit d’URBANISME de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Publicació relació d’aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal i data de
proves.

Primer. Aprovar la relació de persones aspirants admeses i excloses, de conformitat amb el
que estableix l’article 7 de les bases que regeixen el procés de selecció.

Jesus Luño Garcia

Aspirants presentat:
EXP.

COGNOMS I NOM

DNI

1

1458-32-2021

NAVIO ROCA, VICTOR

4793****R

2

1458-33-2021

GARCIA SANCHEZ ERIKA

****2149L

3

1458-34-2021

COLL GUARDIOLA XAVIER

7809****X

4

1458-37-2021

PELLISE BELLOSTAS XAVIER

****0371Y

5

1458-40-2021

CAMARASA GALINDO PERE

4793****R

6

1458-41-2021

SANTANDREU BALCELLS INMACULADA

****6583Q

NÚM

EXP.

COGNOMS I NOM

DNI

2

1458-33-2021

GARCIA SANCHEZ ERIKA

****2149L

3

1458-34-2021

COLL GUARDIOLA XAVIER

7809****X

4

1458-37-2021

PELLISE BELLOSTAS XAVIER

****0371Y

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

NÚM

Aspirants admesos:

20/09/2021 ALCALDE

Signatura 2 de 2

20/09/2021 SECRETARI ACCIDENTAL

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció per
cobrir un lloc de TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL dins l’àmbit d’URBANISME de
la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mollerussa i de conformitat amb allò que
s’estableix a les Bases que regeixen l’indicat procés i en desplegament de les facultats que
legalment tinc conferides, RESOLC:
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

6

1458-41-2021

SANTANDREU BALCELLS INMACULADA

****6583Q

Jesus Luño Garcia

NÚM

EXP.

COGNOMS I NOM

DNI

1

1458-32-2021

NAVIO ROCA, VICTOR

4793****R

5

1458-40-2021

CAMARASA GALINDO PERE

4793****R

Motiu de l’exclusió:
NAVIO ROCA, VICTOR: manca de presentació de la declaració jurada
CAMARASA GALINDO PERE: declaració jurada errònia.
Segon. Es concedeix un termini de deu dies per a esmenes i reclamacions que començarà a
comptar a partir de l’endemà de la publicació a la pàgina web corporativa. Si no es presenten
reclamacions o queden desestimades per silenci administratiu, la llista de persones admeses
i excloses es considerarà definitivament aprovada sense necessitat de cap altra publicació.
Tercer. De conformitat amb allò previst a la base 9 sobre les proves de verificació dels
requisits de capacitació lingüística, tots els aspirants acrediten documentalment que disposen
del certificat de coneixements de català nivell C1 o equivalent, motiu pel qual no caldrà
realitzar la prova esmentada. Tampoc no caldrà realitzar la prova de llengua castellana,
prevista en la mateixa base, ja que tots els aspirants tenen nacionalitat espanyola.
Quart. Tal i com s’indica a la base 8 de la convocatòria, el Tribunal Qualificador estarà
integrat per les persones següents:
President/a:
Titular: JESUS LUÑO GARCIA, secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa
Suplent: Un membre designat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida.
Vocals:
Titular: NÚRIA MANYOSA ALCARAZ, TAG Cap Àrea Jurídica de Contractació de l'Ajuntament de
Mollerussa del subgrup A1.
Suplent: CARLES GUERRERO SALA, arquitecte al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, subgrup
A1.
Titular: ESTER ROS BARÓ, arquitecta a l’Ajuntament de Tàrrega, designada per l'Escola
d'Administració Pública.
Suplent: NEUS FIGUERAS CUADRILLERO, arquitecta al Departament de Territori i
Sostenibilitat, designat/ada per l'Escola d'Administració Pública.
Titular: VLADIMIR MIQUEL PERELLO, secretari habilitació nacional, membre designat/ada per
l’Ajuntament de Mollerussa del subgrup A1
Suplent: MONTSE GUANS ROS, interventora, membre designat/ada per l’Ajuntament de
Mollerussa del subgrup A1

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

20/09/2021 ALCALDE

Signatura 2 de 2

20/09/2021 SECRETARI ACCIDENTAL
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Secretari/ària: actuarà amb veu i sense vot
Titular : M. TERESA ARENY AIGUABELLA, tècnica de Gestió de Personal
Suplent: GEMMA GABARRA ROSINACH, tècnica de l’Àrea d’Intervenció.

Signatura 2 de 2

Jesus Luño Garcia
Marc Solsona Aixala

Cinquè. El Tribunal es constituirà el dia 13 d’octubre de 2021 a les 9.00h a la sala de
comissions de l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de l’Ajuntament, 2) i procedirà a resoldre
aquelles situacions legals que es puguin presentar, establir el calendari de proves,
confeccionar els exercicis d’avaluació i altres temes que puguin sorgir.
Sisè. Es convoquen les persones aspirants el dia 19 d’octubre de 2021 a les 9.00h al
Teatre L’Amistat (entrada pel carrer de la Ciutat de Lleida) de Mollerussa per a la realització
de la prova pràctica de la fase d’oposició.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ho mano i ho signo. Davant meu, el secretari accidental en dona fe.
Mollerussa, a la data que figura a la signatura electrònica

20/09/2021 ALCALDE
Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARI ACCIDENTAL

Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan concorrin les circumstàncies
previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del sector públic.
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