AJUNTAMENT
de
LLADORRE
(Pallars Sobirà – Lleida)

DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 28/2021
Identificació de l’expedient:
Llistat provisional admesos i exclosos, nomenament i data de constitució del Tribunal i
data proves procés selectiu borsa de treball de peó i oficial de 2a i constitució borsa de
treball
Antecedents:
Per decret d’alcaldia 19/2021 de 17 de març de 2021 es van aprovar les bases per a la
selecció i provisió, mitjançant concurs de valoració de mèrits de dos llocs de treball de
peó i dos llocs de treball de oficial de 2a i constitució d’una borsa de treball
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al tauler d'anuncis i a la
seu electrònica de la corporació i també al BOP de la província.
En data 12 d’abril de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció.
Fonaments de dret :
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president
de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista
d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels
aspirants.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per
prendre part en el concurs de mèrits per a la constitució una borsa de treball de peó i de
oficial de 2a de l’Ajuntament de Lladorre, per cobrir les possibles vacants o baixes que
es puguin produir atès que té una repercussió directa en el servei
Admesos:
Peó
Tres últimes xifres DNI i lletra
*818Q
*394J
*084F
*882K
*381X
*635P
*054D
*937R
*448Q
*071E
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Oficial de 2a
Tres últimes xifres DNI i lletra
*394J
*882K
*381X
*635P
*493R
*054D
*937R
*448Q
*071E
Exclosos
Peó
Tres últimes xifres DNI i lletra
*054G
*018M

*049K
*506D

*927Y

Oficial 2a
Tres últimes xifres DNI i lletra
*506D

Motiu
Manca acreditació titulació exigida o certificat que
acrediti la formació que s’està cursant.
Manca acreditació titulació exigida o certificat que
acrediti la formació que s’està cursant, manca
Documentació acreditativa dels mèrits: fotocòpia dels
justificants dels mèrits (contractes de treball,
nomenaments i informe de “vida laboral”, certificats
d'empresa detallant tasques i funcions dels serveis
prestats, certificacions i d'altres documents
acreditatius de les formacions realitzades) i manca
Declaració Jurada
Manca Declaració Jurada
Manca Documentació acreditativa dels mèrits:
fotocòpia dels justificants dels mèrits (contractes de
treball, nomenaments i informe de “vida laboral”,
certificats d'empresa detallant tasques i funcions dels
serveis prestats, certificacions i d'altres documents
acreditatius de les formacions realitzades).
Manca DNI, Manca acreditació titulació exigida o
certificat que acrediti la formació que s’està cursant,
Manca Certificat Català, Manca Documentació
acreditativa de mèrits i Manca Declaració Jurada

Motiu
Manca Documentació acreditativa dels mèrits:
fotocòpia dels justificants dels mèrits (contractes de
treball, nomenaments i informe de “vida laboral”,
certificats d'empresa detallant tasques i funcions dels
serveis prestats, certificacions i d'altres documents
acreditatius de les formacions realitzades).
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*320P

*555L

Manca Fotocòpia document de nivell de suficiència
en llengua catalana, manca Documentació
acreditativa dels mèrits: fotocòpia dels justificants
dels mèrits contractes de treball, nomenaments i
informe de “vida laboral”, certificats d'empresa
detallant tasques i funcions dels serveis prestats,
certificacions i d'altres documents acreditatius de les
formacions realitzades) i manca de Declaració jurada
Manca acreditació titulació exigida o certificat que
acrediti la formació que s’està cursant, Manca
Fotocòpia document de nivell de suficiència en
llengua catalana, manca Documentació acreditativa
dels mèrits: fotocòpia dels justificants dels mèrits
contractes de treball, nomenaments i informe de
“vida laboral”, certificats d'empresa detallant tasques
i funcions dels serveis prestats, certificacions i
d'altres documents acreditatius de les formacions
realitzades) i manca de Declaració jurada

SEGON. Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiències, l'alcalde en un termini
de deu dies naturals dictarà un nou decret pel qual declararà admesos definitivament els
aspirants inicialment exclosos que hagin corregit adequadament les deficiències i
exclosos definitivament aquells que no hagin atès el requeriment adreçat a aquell
efecte.
TERCER Les persones aspirants excloses i les persones omeses per no figurar en la
llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 3 dies hàbils comptats a partir
de l’endemà de la publicació de la present Resolució al tauler d'anuncis i a la seu
electrònica de l’ajuntament, per formular reclamacions i fer esmenes. Si transcorregut
aquest termini no es presenten reclamacions, la llista de persones admeses es
considerarà elevada a definitiva, sense necessitat de nova resolució i posterior
publicació.
QUART. Nomenar els membres del tribunal qualificador de la convocatòria per proveir
dos places de peó i dos places d'oficial 2a. de la brigada, d’acord amb la composició
que determinen les bases:
- Presidenta: Sra. Cristina Carbó Riart
Suplent: Sr. Tomàs Sentenach Isus
- Vocals proposats per l’EAPC:
Sr. Enric Bergadà Abelló
Suplent: Sra. Mònica Bisbal Riera
Sra. Mònica Bisbal Riera
Suplent: Sr. Enric Bergadà Abelló
- Secretària: Sra. Imma Font Lladós
Suplent: Sra. Olga Prat Gallart
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi
concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució per la qual es nomenen els membres del Tribunal.
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CINQUÈ. El tribunal qualificador s’ha de constituir a Lladorre, a la sala d’Actes de
l’ajuntament, el dia 27 d’abril de 2021, a les 9.00 h. Els aspirants admesos són
convocats per a la realització del primer exercici consistent en la prova de català en el
lloc i l’hora indicats. Les persones que hauran de realitzar la prova de català, llevat que
aportin la documentació acreditativa del nivell exigit en la convocatòria abans de la data
de realització de la prova són:
Tres últimes xifres DNI i lletra
*818Q
*084F
El mateix dia es realitzarà la valoració de mèrits, en el qual seran convocats els
aspirants Aptes que han superat la prova de català i la resta dels aspirants admesos per
a la realització de l’entrevista.
La data i hora de realització de l’entrevista a les persones admeses és
Tres últimes xifres DNI i lletra
* 054D
* 937R
* 394J
* 071E
* 448Q
* 084F
* 381X
* 882K
* 818Q
* 635P
* 493R

Hora
10h30
11h
11h30
12h
12h30
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30

SISÈ. Determinar que els anuncis successius es publicaran al taulell d’anuncis i a la seu
electrònica de l’ajuntament.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva
publicació en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
VUITÈ. Contra la resolució d’admesos i exclosos 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
notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix
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òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar
compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.
Així ho mano i signo.
Lladorre, a la data de la signatura electrònica.
Vist i plau,
Alcalde
39035767Y
SALVADOR
TOMAS (R:
P2515400F)

La Secretària
Signat digitalment per
39035767Y SALVADOR
TOMAS (R: P2515400F)
Data: 2021.04.13
09:42:40 +02'00'

Salvador Tomàs Bosch

Cristina Carbó
Riart - DNI
46727524B
(SIG)

Signat digitalment
per Cristina Carbó
Riart - DNI
46727524B (SIG)
Data: 2021.04.13
09:43:03 +02'00'

Cristina Carbó Riart
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