
Expedient: 001/2018/5782/G113 
Descrip.: Procés selectiu per cobrir un lloc de treball de 

Tècnic/a de programació d'espectacles de 
l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega en 
règim de personal laboral temporal.

ACORD DE DATA 13 DE DESEMBRE 2018 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES DE L’EPEL FIRA DE TEATRE 
AL CARRER DE TÀRREGA. 

Reunit el Tribunal Qualificador, el 13 de desembre de 2018, HA ACORDAT:

Primer.- Fer públics els resultats de la prova de la fase prèvia d’aquest procés selectiu, 
corresponent als coneixements de llengua catalana, essent els següents: 

Identificació aspirant Prova de català (C1) QUALIFICACIÓ
****8619A NO EXEMPT/A  No s’ha presentat a la prova.
****2749P NO EXEMPT/A  APTE/A
****5787X NO EXEMPT/A  NO APTE/A

Considerant els resultats anteriors, els aspirants amb identificació ****8619A i ****5787X 
queden eliminats d’aquest procés selectiu.

Segon.- Fer públics el resultat de la fase de concurs, d’acord amb la puntuació 
obtinguda pels aspirants en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats 
documentalment, essent els següents:  

Identificació 
aspirant

EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

ALTRES 
MÈRITS

TOTAL 
PUNTUACIÓ 
CONCURS

****2457D 2,82 3,11 0,50 6,43
****7740F 1,87 3,56 0,00 5,43
****8385Z 3,15 2,00 0,00 5,15
****4486X 1,84 2,00 0,50 4,34
****6804F 0,00 2,00 0,50 2,50
****5473M 0,00 2,00 0,25 2,25
****6906R 2,20 0,00 0,00 2,20
****9816H 0,23 1,00 0,50 1,73
****1752H 0,00 1,00 0,50 1,50
****4932A 0,85 0,38 0,00 1,22
****5601X 0,04 1,00 0,00 1,04
****9436S 0,00 0,50 0,25 0,75
****4516S 0,00 0,50 0,25 0,75
****7179A 0,59 0,00 0,00 0,59
****3622S 0,00 0,17 0,40 0,57
****2749P 0,00 0,00 0,50 0,50
****2534F 0,00 0,50 0,00 0,50

Tercer.- Vist que l’apartat 8.3 de les bases preveu que l’òrgan de selecció realitzarà 
una entrevista als/a les aspirants que, sumant la puntuació conjunta de la fase anterior 
(concurs), mantinguin encara possibilitat matemàtica d’obtenir la puntuació més alta 
del procés selectiu gràcies a aquesta fase d’entrevista personal, es decideix convocar 
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als aspirants que es detallen tot seguit, el dia 17 de desembre de 2018, per realitzar 
aquesta entrevista, amb el següent ordre d’actuació:

Identificació aspirant
ORDRE D’ACTUACIÓ 
ENTREVISTA Lloc

****2457D 12:00
****7740F 12:30
****8385Z 13:00
****4486X 13:30

Sala de reunions de la  
primera planta  de 
l’Ajuntament de Tàrrega

Quart.- Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal 
www.firatarrega.cat, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats, 
d’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Ramon Morell Gassó
President del Tribunal Qualificador
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