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28/10/2022 SECRETARI ACCIDENTAL

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS
D’OCTUBRE DE 2022

AL

DECRET

RES2022/1919

DE

DATA

17

Per Decret de l’Alcaldia núm. RES 2022/1919 de data 17 d’octubre de 2022, dins
els tràmits sobre el procés de selecció per cobrir una vacant d’arquitecte/a superior
de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mollerussa, s’aprovà la Publicació de
la composició del tribunal, relació provisional d’aspirants admesos i exclosos i data
de proves.

Amb data 21 d’octubre de 2022 va tenir entrada Registre 2022/14204 escrit
d’al·legacions presentades per un aspirant al procés de selecció dalt citat.

A la seva petició demana esmenar el Decret 2022/1919 ”en el sentit d’invalidar la
data publicada de les proves i composició del tribunal”.

Vist l’informe del Secretari acctal. de l’Ajuntament de Mollerussa núm. 134/2022

Respecte de la data de publicació de les proves.

28/10/2022 ALCALDE

Acceptar l’al·legació i desconvocar la data de la prova pel dia 03 de novembre.
Convocant a una nova data juntament amb l’aprovació definitiva d’admesos i
exclosos.

Respecte a la composició del Tribunal.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

No s’accepta la al·legació, tota vegada que el nomenament de membres del
Tribunal no comporta cap restricció de drets ni modifica cap termini del
procediment de selecció. De facto es fa necessari la constitució formal del Tribunal,
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com així s’ha fet, per a redacció de proves i a determinar els motius d’admissió i
exclusió en la relació definitiva d’aspirants. Atribucions previstes a la clàusula
setena de les bases.

Per tot l’anterior, en us de les competències legalment conferides,

28/10/2022 SECRETARI ACCIDENTAL

RESOLC

Primer. Desconvocar la prova prevista pel dia 03 de novembre. La qual serà
objecte de nova convocatòria una vegada s’hagin resolt, en el seu cas, les
al·legacions a la llista provisional d’admesos i exclosos. La nova data de
convocatòria
es
publicarà
a
web
corporativa
https://www.mollerussa.cat/ajuntament/ofertes-de-treball.
Amb 24 hores almenys
d’antel·lació al començament d’aquestes.

Jesus Luño Garcia
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Segon. Desestimar l’al·legació referent a la publicació de la composició del
Tribunal.

Tercer.

Publicar

aquesta

resolució

a

la

pàgina

web

corporativa

https://www.mollerussa.cat/ajuntament/ofertes-de-treball

L’Alcalde, Marc Solsona Aixalà

Marc Solsona Aixala
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Mollerussa, a data de la signatura electrònica.
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