
Expedient: 001/2020/3763/G113 
Descrip.: Procés selectiu per cobrir un lloc de treball de 

Director/a Executiu de l'EPEL Fira de Teatre al 
Carrer de Tàrrega en règim de personal 
laboral directiu-PART 2

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Vist l’expedient número 001/2020/3763/G113  en relació a procés selectiu per 
cobrir un lloc de treball de Director/a Executiu de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer 
de Tàrrega en règim de personal laboral directiu.

Fets

1. Per Resolució de la Presidenta de l’EPEL Fira de Teatre al carrer de 
Tàrrega, de data 22 de juny de 2020, previ acord del Consell d’Administració 
d’aquest Ens, es va aprovar la convocatòria i les bases per la designació, 
mitjançant el sistema de concurs, d’un lloc de treball de Director/a Executiu/va 
de l’EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, en règim de personal laboral 
directiu, estant la relació sotmesa al règim de caràcter especial d’alta 
direcció.

2. Aquestes bases foren publicades íntegrament al BOP número 121, de 
data 25 de juny de 2020 i l’anunci de la convocatòria, al DOGC número 8167, 
de data  2 de juliol de 2020, essent l’últim dia per a presentar la sol·licitud i la 
resta de documentació requerida a les bases el dia 22 de juliol de 2020.

3. El dia 4 d’agost de 2020, es publicà a la web de Fira Tàrrega la llista 
provisional de la llista d’admesos i exclosos per participar al present procés de 
selecció i es va obrir el termini per a presentar al·legacions, durant 10 dies 
hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació.

4. Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/530, de 1 de setembre de 2020, es 
va aprovar definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria per a cobrir un lloc de treball de Director/a Executiu de l'EPEL Fira 
de Teatre al Carrer de Tàrrega en règim de personal laboral directiu

5. Vist que amb posterioritat a la publicació d’aquest decret s’ha detectat 
que va tenir entrada en el Registre general d’aquest Ajuntament una sol·licitud 
de l’aspirant amb identificació ****9125X, de data 7 d’agost de 2020, 
mitjançant la qual acredita estar en possessió del Certificat First Certificate in 
English, Certificat B2 del MCERL o equivalent.

6. Vist que procedeix doncs esmenar la llista definitiva d’ admesos i 
exclosos aprovada. 

7. Vist el que es disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en l´ús de 
les seves atribucions, 
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Fonaments de dret

1. L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, determina que, una vegada 
finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha 
d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició 
del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar 
les proves així com l’ordre d’actuació dels aspirants. 

2. L’apartat sisè de les bases que regeixen aquest procés de selecció.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Esmenar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos aprovada per 
decret d’Alcaldia 2020/530, de la convocatòria per la designació, mitjançant 
el sistema de concurs, d’un lloc de treball de Director/a Executiu/va de l’EPEL 
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, en règim de personal laboral, la qual 
queda de la següent manera: 

A. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de 
coneixement de llengua catalana, espanyola i anglesa requerit a les bases:

Identificació aspirant
Prova de català 
(C1)

****5218S EXEMPT/A
****4363N EXEMPT/A
****8929S EXEMPT/A
****4723E EXEMPT/A
****7818S EXEMPT/A
****8762C EXEMPT/A
****2372C EXEMPT/A
****0626V EXEMPT/A
****9125X EXEMPT/A

B. ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:

Identificació 
aspirant Prova de català Motiu de l’exclusió

****4384D NO EXEMPT/A

-No acredita estar en possessió del Certificat 
First Certificate in English, Certificat B2 del 
MCERL o equivalent exigit a l’apartat 4 g) de 
les bases.

****1691S EXEMPT/A -No acredita estar en possessió de la titulació 
exigida a l’apartat 4 c) de les bases.
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-No acredita estar en possessió del Certificat 
First Certificate in English, Certificat B2 del 
MCERL o equivalent exigit a l’apartat 4 g) de 
les bases.

2. Fer publica la composició dels membres de la Comissió de valoració de 
l’esmentat procés selectiu:

Titular.- Maria Basora Fornell, 
Directora de l’Àrea de mercats de 
l’Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC).

Titular.-Fernando Cerón Sànchez 
Puelles, Subdirector general de 
teatre del Instituto Nacional de  
Artes Escénicas y Música.

Titular.- Jordi Serés Aguilar, 
representant de la Diputació de 
Lleida (IEI).

Titular.- Pau Llacuna Ortínez, Ex 
Director Executiu de l’EPEL Fira de 
Teatre al carrer de Tàrrega.

Titular.-Àngel Mestres Vila, Gestor 
Cultural i Director general de Transit 
Projectes.

VOCALS (amb dret a veu i vot)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VOCALS (amb dret a veu i sense 
vot)

Titular.-Ramon Morell Gassó, 
Secretari General de l’Ajuntament 
de Tàrrega.

Titular.-Teresa Castellà Cucurull, 
Cap de la Unitat de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de 
Tàrrega.

Titular.-Cristina Pons Roig, Cap 
d’administració de Fira Tàrrega.

SECRETARI/ÀRIA (amb dret a veu i 
sense vot)

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si 
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 
40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
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3. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva 
publicació a la web municipal www.firatarrega.com

4. La Comissió de valoració es constituirà el dia 4 de setembre de 2020, a 
les 11h, a la Sala de reunions de la primera planta de l’Ajuntament de Tàrrega,  
i seguidament, es realitzarà la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants. 
Tanmateix, es preveu que aquesta sessió es pugui realitzar mitjançant un 
sistema de videoconferència (Zoom o equivalent).

5. 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, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual 
a les persones interessades.

El mana i signa l’Alcaldessa de la qual cosa com a secretari en dono fe.
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