ANUNCI sobre la relació provisional, per ordre alfabètic, d’aspirants admesos/es i exclosos/es
en el procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en
substitució de la persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a i
de Tresorer/a i constitució de borses de treball.

Per Resolució de l’alcaldia, número 2022-1037, de data 21 de setembre de 2022, fent ús de les
facultats i les competències que te atribuïdes, i d’acord amb el què disposa la base sisena del procés
de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la
persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a i de Tresorer/a i
constitució de borses de treball, bases aprovades per Resolució de l’alcaldia número 2022-0818, de
data 29 de juliol de 2022, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 148, de data 3 d’agost
de 2022, fent esment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8727, de data 9 d’agost
de 2022, ha disposat els següents acords:
“PRIMER.- Declarar que el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria al DOGC va finalitzar en data 29 d’agost de
2022, inclòs.
SEGON.- Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL de persones admeses i excloses i
d’exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana per participar en el procés de
selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la
persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’INTERVENTOR/A i constitució de la
borsa de treball, tal com segueix:
Persones ADMESES:

Cognoms i nom

DNI reduït

Exempt/a
Català

1

ARGERICH CODINA, Jordi

***8388**

SÍ

2

CORTASA FERRER, Maria Carmen

***1117**

SÍ

3

GATNAU CASANÉ, Ana Maria

***0574**

SÍ

Ordre

Persones EXCLOSES:
CAP

1
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Jordi Janés Girós (1 de 1)
Alcalde-President.
Data Signatura: 21/09/2022
HASH: c5ccd035d7734910fc7241d7bfdb9ff0

Expedient núm.: 1900/2022
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

TERCER.- Concedir de conformitat amb el que disposa la base sisena un termini de deu (10) dies
hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual,
sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. Si no es presenten
al·legacions o es desestimen per silenci administratiu s’ha de considerar definitivament aprovada la
llista de persones d’admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna
reclamació, s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i l’esmena es publicarà als mateixos
mitjans on s’hagués publicat la llista d’admissió.
QUART.- Nomenar i fer pública la composició dels membres del Tribunal qualificador de les proves,
que estarà format per les persones següents:

PRESIDENT/A:

Titular: Sra. Raquel Gonzalez Gallego, designada per la Direcció
General d’Administració Local de Catalunya.
Suplent: Sra. Leticia Cortí Barberà, designada per la Direcció
General d’Administració Local de Catalunya.

VOCALS:

Titular.- Sra. Eulàlia Mazarico Escribà, designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Sra. Rosa Ordi Gomà, designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Titular.- Sra. Gemma Orteu Barrabés, designada per la Diputació
de Lleida.
Suplent: .- Sra. Teresa Colomer Cugat, designada per la
Diputació de Lleida.

Titular: Sr. Pere Biedma Agüera, secretari de la Corporació
Suplent: Sra. Magda Gòdia Forcada, funcionària de carrera de la
Corporació.

Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho comunicarà a la
presidenta del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Les persones aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal, de conformitat amb
el que disposa l’article 24 de la Llei abans citada.
CINQUÈ.- Declarar que totes les persones aspirants admeses estan exemptes de realitzar l’exercici
de coneixements de llengua catalana, establerta a la base vuitena de la convocatòria, per acreditar
documentalment estar en possessió del nivell de català exigit en les bases especifiques.
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SECRETÀRIA:
(amb veu i sense vot)

SISÈ.- Convocar els membres del Tribunal qualificador de les proves per a la seva constitució en el
lloc, dia i hora següents:
Lloc: Casa de La Vila, Plaça de l’església, 1 d’Alcarràs
Data: Dilluns, 10 d’octubre de 2022
Hora: 10.00 hores del matí
SETÈ.- Convocar les persones aspirants admeses relacionades en el punt segon per realitzar la
prova prevista a la base vuitena de la convocatòria, en el lloc, dia i hora següents:
Lloc: Casa de La Vila, Plaça de l’església, 1 d’Alcarràs
Data: Dilluns, 17 d’octubre de 2022
Hora: 9.30 hores del matí

Per a la realització de l’exercici teòric-pràctic serà necessari disposar d’una calculadora no
programable i es podrà fer ús de la normativa legal no comentada en suport paper. Cal aportar DNI.
Es recorda a les persones aspirants que l’absència en el moment de realitzar l’exercici teòric-pràctic
determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix, quedant excloses del procés selectiu.
VUITÈ.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal qualificador de les proves perquè
en prenguin coneixement.

DESÈ.- Publicar un anunci de la part resolutiva del present Decret al tauler d’anuncis de la corporació
i a la pàgina web municipal: https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/proces-deseleccio-per-cobrir-amb-caracter-interi-la-placa-d2019interventor-a-i-la-placa-de-tresorer-a-mitjancantconcurs-oposicio-lliure-i-constitucio-de-borses-de-treball informant que contra aquesta resolució per
ser un acte de tràmit no hi cap recurs.”
Alcarràs, a data de la signatura electrónica

L’ alcalde,
Jordi Janés Girós
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NOVÈ.- Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
a partir de l’endemà a la data de publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament
enllaç:
https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents/proces-de-seleccio-per-cobrir-ambcaracter-interi-la-placa-d2019interventor-a-i-la-placa-de-tresorer-a-mitjancant-concurs-oposicio-lliure-iconstitucio-de-borses-de-treball aquesta llista provisional esdevindrà definitiva, sense que calgui dur a
terme cap altre acte o acord.

