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ACORD DE 21 DE SETEMBRE DE 2020 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
PER DESIGNAR UNA PERSONA QUE OCUPARÀ EL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A 
EXECUTIU/VA DE L’EPEL FIRA DE TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA, MITJANÇANT EL QUAL ES 
FAN PÚBLICS ELS RESULTATS DE L’ENTREVISTA I LA QUALIFICACIÓ FINAL DEL PROCÉS 
SELECTIU.  
 
Reunit el Tribunal de selecció el dia 21 de setembre de 2020, HA ACORDAT: 
 
Primer.- Fer públics els resultats de la fase d’entrevistes.  
 
Identificació 
persones 
aspirants 

QUALIFICACIÓ 
ENTREVISTES 

****4363N 3 
****4723E 4,5 
****7818S 1 
****2372C 4 
 
Segon.- Fer públic el resultat final del procés selectiu, que ha estat el següent: 

Identificació 
persones 
aspirants 

QUALIFICACIÓ 
FASE CONCURS 

QUALIFICACIÓ 
ENTREVISTES 

QUALIFICACIÓ 
FINAL PROCÉS 

SELECTIU 

****4363N 9 3 12 

****4723E 8 4,5 12,5 

****7818S 7,5 1 8,5 

****2372C 7,5 4 11,5 
 
Atès que la persona aspirant, amb identificació ****4723E ha obtingut la màxima 
puntuació, la Comissió de designació proposarà a l’òrgan competent la seva 
contractació com a Director/a Executiu/va de l’EPEL Fira de Teatre al carrer de Tàrrega,  
en règim de personal laboral directiu. 
 
Tercer.-Vist l’establert a l’apartat 10 de les bases que regeixen aquest procés selectiu 
el/la candidat/a proposat/ada per la Comissió de designació haurà de presentar en el 
registre general d’entrada de l’Ajuntament de Tàrrega (OAC), dins del termini màxim de 
10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la proposta de 
designació, la documentació que acrediti el compliment dels requisits contemplats a la 
base quarta i que no hagin estat acreditats al llarg del procés de selecció. 
 
La formalització de la designació resta condicionada a la presentació d’aquesta 
documentació i a l’acompliment de la totalitat dels requisits formals d’aquesta 
convocatòria. 
 
Quart.- Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web 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. 
 
La Presidenta 
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