
Expedient: 007/2022/40/XA20 
Descrip.: Borsa de treball de tècnics auxiliars de Fira

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient 007/2022/40/XA20 relatiu a la constitució d’una borsa de treball de 
tècnics auxiliars de Fira

Fets
1. Per acord del Consell d’Administració de data 10 de maig de 2022 es va 

acordar convocar una borsa de treball per tècnics auxiliars de Fira i per 
resolució de presidència de 13 de juny de 2022 es van aprovar les bases 
i es va procedir a la seva publicació d’acord amb l’article 76 del Decret 
214/1190, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

2. Aquestes bases foren publicades íntegrament al BOP núm. 116, de data 
17 de juny de 2022, essent l’últim dia per a presentar la sol·licitud i la 
resta de documentació requerida el dia 27 de juny de 2022.

3. El dia 8 de juliol, es publicà al tauler d’edictes de l’Ajuntament la 
resolució de presidència número 2022/46 relativa a l’aprovació de la 
llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar al present 
procés de selecció i es va obrir el termini per a presentar al·legacions, 
durant 5 dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació, és a dir, 
fins el 15 de juliol de 2022.

4. Durant el termini de presentació d’al·legacions, s’han presentat les 
següents:

IDENTIFICACIÓ 
PERSONA 
ASPIRANT

NÚMERO DE 
REGISTRE 
AL·LEGACIONS

DATA REGISTRE 
AL·LEGACIONS

DOCUMENTACIÓ 
PRESENTADA

RESULTAT DE LES 
AL·LEGACIONS

****1844Z 2022/10476 08/07/2022 Certificat nivell 
C1 de llengua 
catalana

La persona 
aspirant queda 
exempt/a de 
realitzar la prova 
de coneixements 
de llengua 
catalana

****2749S 2022/10481 08/07/2022 Certificat nivell C 
de llengua 
catalana

La persona 
aspirant queda 
exempt/a de 
realitzar la prova 
de coneixements 
de llengua 
catalana
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Expedient: 007/2022/40/XA20 
Descrip.: Borsa de treball de tècnics auxiliars de Fira

Fonaments de dret

1. 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, 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, hora i el 
lloc en què s’han de celebrar les proves així com l’ordre d’actuació dels 
aspirants, en el termini màxim d’un mes.

2. La publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació, segons 
l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i la base cinquena.

Per tant, en ús de les facultats que em confereixen les bases esmentades,

RESOLC:
 
1. Declarar aprovada DEFINITIVAMENT la següent llista d’admesos i 

exclosos per participar al present procés de selecció, amb indicació de 
l’acreditació o no del nivell de català requerit, i si s’escau, els motius 
d’exclusió

Al mateix temps, comunicar als aspirants que la seva identificació s’ha 
determinat amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra.

A. ASPIRANTS ADMESOS 
  
Identificació aspirant Prova de català (B 

2)
****8725Q EXEMPT/A
****1844Z EXEMPT/A
****2749S EXEMPT/A
****0228Z EXEMPT/A
****5981P EXEMPT/A
****3969J EXEMPT/A
****6321Z EXEMPT/A
****3308T NO EXEMPT/A
****4932A EXEMPT
****7281P EXEMPT

B. ASPIRANTS EXCLOSOS:

Identificació aspirant Prova de 
català B

Motiu d’exclusió

****4748K EXEMPT -Pendent sol·licitud, 
declaració responsable, 
declaració jurada i annex de 
mèrits signada
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Expedient: 007/2022/40/XA20 
Descrip.: Borsa de treball de tècnics auxiliars de Fira

2. Nomenar els membres del Tribunal qualificador de l’esmentat procés 
selectiu, que estarà format per les següents persones:

President Titular. Ramon Morell Gassó, Secretari de l’Ajuntament de 
Tàrrega
Suplent. Jaume Pla Benet, tècnic d’administració general de 
l’Ajuntament de Tàrrega

Vocals
Titular. Lluis Agea Correa, tècnic de cultura de l’Ajuntament de 
Tàrrega
Suplent. Miquel Ribalta Mc Elherron, tècnic  de l’EPEL Fira de 
Teatre al Carrer de Tàrrega

Titular. Eduard Ribera Pujol, Tècnic de comunicació de l’EPEL 
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Suplent. Salvador Solé Castells, Cap de l’Àrea de Serveis 
Municipals de l’Ajuntament de Tàrrega

Titular. M. Teresa Ruera Delpueyo del Consell Comarcal de les 
Garrigues
Suplent. Mònica Escolà Vidal de Departament d’Urbanisme. 
ACt. Medi Ambientals l’Ajuntament d’Agramunt

Secretari/ària 
(amb dret a 
veu i  vot)

Titular. Cristina Pons Roig.  Tècnica de gestió administrativa de 
FiraTàrrega 

Suplent. Teresa Castellà Cucurull, Cap de la unitat de RRHH de 
l’Ajuntament de Tàrrega

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 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
(LRJSP)

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 al president del Tribunal 
que resoldrà el que sigui procedent.

Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal 
en qualsevol moment del procés selectiu, de conformitat amb el que 
disposa l’article 24 de la Llei abans citada.

3. Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc 
que s’assenyala a continuació per a la seva constitució:
Data: 19 de juliol de 2022
Hora: 8:15 
Lloc: Sala de reunions de la planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega
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Expedient: 007/2022/40/XA20 
Descrip.: Borsa de treball de tècnics auxiliars de Fira

4. Convocar als membres del tribunal i als aspirants admesos no exempts 
de realitzar la prova de català que es relacionen a continuació, i fixar el 
següent dia, l’hora i el lloc per a la realització de la prova de 
coneixements de llengua catalana:

Data 19 de juliol de 2022
Hora: 8:30
Lloc Sala de reunions de la planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega

PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES

Identificació aspirant Prova de català (B 2)
****3308T NO EXEMPT/A

5. Comunicar als aspirants que les entrevistes previstes a la base 8.3, es 
realitzaran el mateix dia 19 de juliol de 2022, d’acord amb el següent 
ordre d’actuació:

Identificació aspirant Hora entrevista
****8725Q 11:00
****1844Z 11:10
****2749S 11:20
****0228Z 11:30
****5981P 11:40
****3969J 11:50
****6321Z 12:00
****3308T 12:10
****4932A 12:20
****7281P 12:30

L’aspirant que han de realitzar la prova de català realitzarà l’entrevista 
sempre que superi la prova de català.

L’entrevista es farà a través del canal de videoconferència zoom (es 
facilitarà l’enllaç als aspirants mitjançant correu electrònic)

6. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva 
publicació a la web www.firatarrega.cat i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.

7. 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.
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