Expedient: 2018/564/03.01.00 -Organització dels recursos humans

EDICTE
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS EN
PROCÈS SELECTIU. TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA I TURISME.
Per decret d’alcaldia núm. 35/2019, de 22 de gener i, a l’empara del procés selectiu convocat
per tal de cobrir per mitjà de concurs oposició en règim de personal laboral fix, una plaça de
tècnic/a auxiliar de cultura i turisme, publicat en el BOP de Lleida núm. 228 de 26 de
novembre de 2018 i en el DOGC núm. 7771 de 19 de desembre de 2018, s’ha acordat el
següent:
“(...)
Primer.- Aprovar PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos i exclosos per
participar en aquest procés selectiu, amb indicació dels motius d’exclusió. La
identificació dels aspirants s’ha determinat en base a la data de registre d’entrada de la
seva petició i els quatre darrers dígits del seu DNI i la lletra del mateix. Aquestes llistes
certificades en troben publicades en la web de l’Ajuntament d’Alcoletge
(www.alcoletge.cat).
1. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del
nivell de coneixement de llengua catalana i castellana:
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PROVA DE
CONEIXEMENT
DE LLENGUA
CATALANA
C1
Exempt
No exempt
Exempt
Exempt
No exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
No exempt

PROVA DE
CONEIXEMENT
DE LLENGUA
CASTELLANA
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

2. ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu d’exclusió
provisional:
Cap
Segon.- Fer pública la composició del TRIBUNAL QUALIFICADOR per aquest
procés selectiu:
A) MEMBRES DEL TRIBUNAL
Càrrec
PRESIDENT
/A

VOCAL 1

VOCAL 2

VOCAL 3

VOCAL 4

Condició

Administració procedent

Designació

TITULAR

Noms i cognoms
Maria Jesús Pena
Navarra

Ajuntament d’Alcoletge

Ajuntament Alcoletge

SUPLENT

Teresa Colomer Cugat

Diputació de Lleida

TITULAR

Elena Garray Planes

Diputació de Lleida
Departament Empresa i
Coneixement Lleida

SUPLENT

Lourdes Martinez Garcia

EAPC

TITULAR

M. Lourdes Labella Sisó

Ajuntament d'Alpicat
Delegació del Govern a
Lleida

SUPLENT

Maria Ametlla Fontanet

Departament d'Interior

EAPC

TITULAR

Alex Domínguez Vilches

Diputació de Lleida

Diputació de Lleida

SUPLENT

Mercè Pujol Nadal

TITULAR

Joan Farran Borrell
M. Carme Hernández
Brezmes
Rosa del Carme Clivillé
Segarra

Diputació de Lleida
Consell Comarcal del
Segrià
Consell Comarcal del
Segrià

Diputació de Lleida
Consell Comarcal del
Segrià
Consell Comarcal del
Segrià

Ajuntament d'Alcoletge

Ajuntament d'Alcoletge

Diputació de Lleida

Diputació de Lleida

SUPLENT
SECRETARI
/A
TITULAR
SUPLENT

Rosa Ma. Sirvent Rojo

EAPC

EAPC

B) ASSESSORS DEL TRIBUNAL
També s’incorporaran en qualitat d’ASSESSORS del Tribunal en les fases que
s’indiquen les persones següents:
PROVA
Prova pràctica
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Pol Galitó Martí
Coneixement de llengua catalana

Entitat

Un tècnic designat pel Consorci de Normalització
Lingüística

Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya

Entrevista personal

Empresa

Constatino Montañés Núñez

Montañés i Solé. B25609553

Núria Pedrós Simó

Montañés i Solé. B25609553

Tercer.- Els membres del Tribunal i els seus assessors es poden abstenir i, els aspirants,
els poden recusar si concorre alguna de els circumstàncies previstes en els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Quart.- Contra aquesta llista provisional de persones admeses i excloses els aspirants
disposaran d’un termini de DEU (10) DIES HÀBILS, des de l’endemà de la darrera
publicació oficial d’aquesta llista als efectes de formular les reclamacions
oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït exclusivament respecte a la
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sol·licitud, els documents identificadors i l’exempció de realització de la prova de
llengua catalana. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als
interessats, d’acord amb els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
En cas que un aspirant no aparegui ni en la llista provisional ni en la llista provisional de
persones admeses ni en la d’excloses, a l’hora de formular la reclamació corresponent
l’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.
Cinquè.- En cas que no es presentin reclamacions o peticions d’esmena o es
desestimin per silenci, les llistes es consideraran elevades a definitives, sense
necessitat de nova resolució i posterior publicació. En cas contrari, l’alcaldessa les
resoldrà, estimant-les o desestimant-les, en el termini de TRENTA (30) DIES següents a
la finalització del termini per a la seva presentació, notificant-se individualment als
aspirants. En cas de manca de resolució expressa, s’entendrà que s’han desestimat. En
aquests casos s’haurà de procedir a la publicació de la llista definitiva de les persones
admeses i excloses en els termes previstos a la base 6a (g) de la corresponent
convocatòria.
Sisè.- Acordar que la realització dels exercicis següents:
1. PRIMER EXERCICI (PROVA TEÒRICA), a realitzar en els termes de la
base 8 de la convocatòria es durà a terme a l’AJUNTAMENT
D’ALCOLETGE. Dependències de la Biblioteca Municipal, situades al c.
Sitjar, núm. 2. 25660. ALCOLETGE, el dia 8 de març de 2019, a les 13
hores.
Les proves es realitzaran, en cas que sigui possible, de forma simultània per a tots els
aspirants. Per aquelles proves que s’hagin de realitzar de forma individualitzada, es
faran en els termes previstos a la clàusula 6a del plec, apartat j, que preveu amb caràcter
general el criteri de registre d’entrada dels aspirants, de menor a major; llevat que el
Tribunal Qualificador en determini un altre de diferent, de forma prèvia a la realització
de les proves.
Les puntuacions obtingudes pels aspirants que hagin superat cadascuna de les proves,
juntament amb la data, hora i lloc de realització de l’exercici següent es publicaran pels
mitjans electrònics de l’Ajuntament, on s’hagin publicat les bases i la resta d’actes del
procés selectiu (www.alcoletge.cat) així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament; amb
un mínim de 48 hores d’antelació si es la mateixa prova o 72 hores d’antelació si es un
prova diferent.
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Setè.- Notificar individualment aquest acord als membres del Tribunal Qualificador,
així com als assessors designats per a la realització de la prova d’aptitud psicotècnica i
citar-los per tal que, el dia i hora indicats en el punt anterior, compareguin a
l’Ajuntament d’Alcoletge, per a la seva constitució i inici de proves selectives.
Vuitè.- Publicar aquest acord a la web municipal (www.alcoletge.cat), al tauler
d’anuncis de la Corporació, en el BOP de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, als efectes legals oportuns (...)
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcaldessa,
Ma. Lluïsa Prat Boneta
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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