
 
DECRET D’ALCALDIA núm. 30/2021              ___________  LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I 
EXCLOSOS, NOMENAMENT I DATA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DATA D’ENTREVISTES 
 

Antecedents:  

Per decret d’alcaldia 29/2021 de 13 de maig de 2021 es van aprovar les bases per a la selecció  
mitjançant concurs de valoració de mèrits de dos llocs de treball de socorristes. 

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al tauler d'anuncis i a la web de la 
corporació en data 20 de maig de 2021.   

En data 29 de maig de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en el procés de selecció.  

Fonaments de dret :  

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb 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, una 
vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de 
dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el 
dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants. Per tot això,  

DECRETO:  

PRIMER. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre 
part en el concurs de mèrits per la contractació de dos socorristes per la temporada de piscina 
2021  de l’Ajuntament de Llavorsí.  

Admesos:   

XXXXX0764X Admès 

XXXX4176x Admès 

XXXX9412X Admès 

XXXX02084X  Admès 

Exclosos 

XXXX2727X Falta vida laboral i fotocopia compulsada DNI 

XXXX8838X Falta vida laboral 



 
 

SEGON. Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiències, l'alcalde en un termini DOS  
dies HÁBILS dictarà un nou decret pel qual declararà admesos definitivament els aspirants 
inicialment exclosos que hagin corregit adequadament les deficiències i exclosos definitivament 
aquells que no hagin atès el requeriment adreçat a aquell efecte. 

TERCER Les persones aspirants excloses i les persones omeses per no figurar en la llista 
provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 3 dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació de la present Resolució al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de 
l’ajuntament, per formular reclamacions i fer esmenes. Si transcorregut aquest termini no es 
presenten reclamacions, la llista de persones admeses es considerarà elevada a definitiva, sense 
necessitat de nova resolució i posterior publicació. 

QUART. Nomenar els membres del tribunal qualificador de la convocatòria per proveir dos 
places de socorristes,  d’acord amb la composició que determinen les bases: 

- Presidenta: Sra. Marta Bages Sabarich  

- 1er vocal: Sra. Montse Garcia Martin 

- 2n vocal. Sr. Josep Vidal Bringué   

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre algun 
dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector 
públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució 
per la qual es nomenen els membres del Tribunal. 

CINQUÈ. El tribunal qualificador s’ha de constituir a Llavorsí, a la sala d’Actes de l’ajuntament, el 
dia 8 de juny de 2021, a les 16.25 h. La data i hora de realització de l’entrevista a les persones 
admeses és: 

 

XXXXX0764X 16.30 

XXXX4176x 16.45 

XXXX9412X 17.00 

XXXX02084X 17.15  

XXXX8838X 17.30 Falta vida laboral  



 

XXXX2727X  17.45 Falta vida laboral i fotocopia 
compulsada DNI 

 

SISÈ. Determinar que els anuncis successius es publicaran al taulell d’anuncis i a la seu 
electrònica de l’ajuntament. 

SETÈ. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació en el 
tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació 
personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

VUITÈ. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos 
en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma 
potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar compte al 
Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement. 

Llavorsí,  1 de juny de 2021 

L’alcalde                                                                   Davant meu,  
                                                                                   La Secretaria 
 
 
 
 
Josep Vidal Bringué                                                 Marta Bages Sabarich 
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