DECRET DE PRESIDÈNCIA
En el BOP de la Província de Lleida núm. 76, de 3 de juny de 2020, i en el DOGC
núm. 8147, de 4 de juny de 2020 apareixen publicades les bases i la convocatòria que
han de regular el procés de selecció d’una plaça d’adjunt/a a intervenció en règim de
personal funcionari de carrera i per la constitució d’una borsa de treball.

D’acord amb el que preveu l’article 13, del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i
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.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i
exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana per participar en
el procés selectiu per a l’accés a una plaça d’adjunt/a a intervenció en règim de
personal funcionari de carrera i per la constitució d’una borsa de treball:

Carmel Aran Moyà

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

Jaume Setó Cornadó

Signatura 1 de 2

03/07/2020 President

Signatura 2 de 2

03/07/2020 Secretari

Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió d’aspirants per a la
participació el concurs- oposició, vista la relació de persones sol·licitants i atès que es
disposa de la relació de membres que han de constituir el tribunal qualificador.

Núm. Registre

DNI

1681
1560
1688
1637

***3378**
***3282**
***0090**
***0828**

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

NÚM. REGISTRE

DNI

1558

***3132**

MOTIU
No presenta la sol·licitud signada.

Les persones aspirants excloses i les omeses per no figurar en la llista provisional de
persones admeses i excloses tenen un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ea50bf8fc2424825befeb49e03b6778d001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=232

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/129 - Data Resolució: 03/07/2020

l’endemà de la publicació de la present resolució al tauler electrònic del consell
comarcal per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la
seva exclusió. En el cas que no se’n presentin, la llista provisional de persones
admeses i excloses esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
SEGON. Designar els membres de l’òrgan seleccionador, que estarà format per les
següents persones:
President/a:

03/07/2020 Secretari

Titular: Maria del Mar Closa Teruel, secretària interventora de l’Ajuntament de
Torrefarrera
Suplent: Ester Torrent Pellisé, secretària interventora de l’Ajuntament de Puigverd de
Lleida.
Vocals:
Titular: Laura Montanyà Balsells, tècnica superior d’intervenció de l’Ajuntament de
Tàrrega.

Carmel Aran Moyà

Signatura 2 de 2

Suplent: Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de les Borges Blanques
Titular: Teresa Torrejón Blanch, interventora de la Diputació de Lleida, designada per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Lluïsa Sánchez García, interventora de l’Ajuntament de Montblanc, designada
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Secretària:

Jaume Setó Cornadó

Signatura 1 de 2

03/07/2020 President

Titular: Rosa Bofarull Oliach, funcionària del Consell Comarcal de les Garrigues.
Suplent: Maria Teresa Ruera del Pueyo, funcionària del Consell Comarcal de les
Garrigues.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los, en el
termini de 10 dies, si concorre alguna de les circumstàncies de les previstes en els
articles 23 i 24, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
TERCER. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i al tauler electrònic del
Consell Comarcal de les Garrigues. Aquesta publicació substitueix la notificació a les
persones interessades.
QUART. Que es doni compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que
realitzi
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CINQUÈ. Contra la resolució de persones admeses i excloses que és un acte de tràmit
no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva publicació.

Signatura 2 de 2

Carmel Aran Moyà
Jaume Setó Cornadó

03/07/2020 President
Signatura 1 de 2

03/07/2020 Secretari

les Borges Blanques,
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