AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA
Tràmits procés de selecció per cobrir una vacant de tècnic/a d’administració
general (urbanisme)
Publicació de la composició del tribunal, relació d’aspirants admesos i exclosos i
data de proves.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció
per cobrir una vacant de tècnic/a d’administració general (urbanisme) de la
plantilla de persona de l’Ajuntament de Mollerussa i de conformitat amb allò que
s’estableix en les Bases que regeixen l’indicat procés i en desplegament de les facultats que
legalment tinc conferides, RESOLC:
Primer. Tal i com s’indica a la base 7 el Tribunal Qualificador estarà integrat per les
persones següents:
President:
Titular: Sr. Jesús Luño Garcia, secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa.
Suplent: Sra. Gemma Arteu Barrabés, secretària-interventora del SAT de la Diputació de
Lleida.
Vocals:
Titular: Sr.Salvador Giné Macià, arquitecte de l’Ajuntament de Guissona
Suplent: Sra.Ester Ros Baró, arquitecta de l’Ajuntament de Tàrrega
Titular: Sr. Vladimir Perelló Miquel, secretari de l’Ajuntament d’Arbeca
Suplent: Sra. Antonieta Bruna Tena, secretària de l’Ajuntament de Linyola
Secretari/a: actuarà amb veu però sense vot
Titular: Pilar Rodríguez Andreu, Ajuntament de Mollerussa
Suplent: Eva Capdevila Bert, Ajuntament de Mollerussa
Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan concorrin les circumstàncies
previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Segon. Aprovar la relació de persones aspirants admeses i excloses, de conformitat amb el
que estableix l’article 6 de les bases que regeixen el procés de selecció.
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Aspirants exclosos i motiu d’exclusió:
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Motiu d’exclusió:
Falta aportar DNI, currículum professional, títol exigit per prendre part de la convocatòria o
resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició, Carnet de conduir classe B,
fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió dels coneixements de llengua
catalana de nivell C1 del MECR o equivalent, experiència professional, justificants dels
mèrits de formació complementària i reguard de pagament dels drets de participació.
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Motiu d’exclusió:
Falta aportar carnet de conduir classe B.
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Motiu d’exclusió:
Falta aportar DNI, carnet de conduir classe B, resguard de pagament i currículum
professional.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 1

17/10/2022 ALCALDE

Motiu d’exclusió:
Falta aportar carnet de conduir classe B.
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Motiu d’exclusió:
Títol exigit per prendre part de la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets de la
seva expedició.
Tercer. 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.
Quart. De conformitat amb allò previst a l’article quart de les bases 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
Cinquè. Es convoquen les persones aspirants el dia 3 de novembre de 2022 a les 9.00h
per a la realització de la prova teòrica i la prova pràctica de la fase d’oposició, a l’edifici
Annex del Teatre l’Amistat, C/ Ciutat de Lleida de Mollerussa.
Mollerussa, a la data que figura a la signatura electrònica
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L’alcalde
Marc Solsona Aixalà
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