
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA 

D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE 

FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES PROVES 

 

 

ANTECEDENTS 

 

Primer. Per Resolució de l’Alcaldia de data 10 de setembre de 2019 es va resoldre aprovar 

les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs 

oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest 

Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, que 

consta vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 

 

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPL número 177 de 

data 13 de setembre de 2019. 

 

L’anunci de la convocatòria es va publicar en el DOGC número 7963 de data 19 de 

setembre de 2019.  

 

Segon. En data 17 d’octubre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds 

per prendre part en aquest procés de selecció. 

 

Tercer. Els organismes corresponents han fet les propostes de membres que han de formar 

part del Tribunal que realitzarà la selecció de secretari/ària - interventor/a interí/na. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal 

al servei de les entitats locals, disposa que 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, en conseqüència, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos que resta DEFINITIVA en no haver-hi cap 

aspirant exclòs d’entre els que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés 

selectiu objecte d’aquesta convocatòria: 

 

 Admesos: 

 1.    XXXXX524B 

 2.    XXXXX612W 

 3.    XXXXX135N 

            4.    XXXXX711X 

            5.    XXXXX567T 

 6.    XXXXX830Y 

 7.    XXXXX446Y 

 8.    XXXXX122Q 

 9.    XXXXX540J 



 

 

  

  

            Exclosos:  

            CAP  

 

Aquesta llista completa i certificada de tots els aspirants admesos s’exposarà al tauler 

d’anuncis de la corporació i a la plana web. 

 

Els aspirants que es considerin omesos per no figurar en la llista d’admesos o exclosos 

tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de la 

present resolució (tauler o plana web) per a formular reclamacions i fer esmenes.  

 

Segon. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a: 

 

- President Titular: Jordi Viñas Barceló, secretari-interventor de l’A. de Llavorsí 

- President Suplent: Juan Yáñez Rodríguez, secretari-interventor de l’Aj. de Montellà i 

Martinet 

- 1r. Vocal Titular: Enric Bergadà Abelló, secretari-interventor de l’Aj. de Rialp 

- 1r. Vocal Suplent: Rufino Martínez Cau, secretari-interventor de l’Aj. de Les 

- 2a. Vocal Titular: Patricia Ramírez Aymerich, SAT del C.C. de l’Alt Urgell 

- 2n. Vocal Suplent: Ramón Miñambres Rebés, Secretari Aj. de La Seu d’Urgell  

 

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 règim 

jurídic de les administracions públiques. 

 

Tercer. El tribunal qualificador es constituirà a la sala d’actes de l’Ajuntament de Llavorsí 

el dia 29 d’octubre de 2019 a les 9 hores. No es realitzarà el primer exercici corresponent 

a llengua catalana atès que tots els aspirants admesos acrediten estar en possessió de 

certificat de coneixements de nivell C1 de la Junta Permanent de Català o superior.   

 

Quart. Es convoca a tots els aspirants per al segon exercici de la fase d’oposició 

d'acord amb la data, l'hora i el lloc que s'indiquen a continuació: 

 

Data: 29 d’octubre de 2019 

Hora: 9:00 hores 

Lloc: Centre cívic del c/ de la Farga, 16, baixos. 

 

Els aspirants han de portar la documentació identificativa, bolígraf i, si així ho desitgen,  

la normativa legal no comentada en suport paper. En cap cas, podran utilitzar telèfons 

mòbils, ni connexió a internet, segons l’establert a les Bases específiques. 

 

Aquest segon exercici corresponent a proves pràctiques per escrit de caràcter obligatori i 

eliminatori es realitzarà conjuntament i tindrà una durada d’una hora i mitja.  

 

Cinquè. El mateix dia, puntuades les proves pràctiques i finalitzada la valoració de mèrits, 

excepte la de l’apartat g), el Tribunal procedirà a convocar individualment, per separat i, 

per ordre de la puntuació acumulada, als/les aspirants/es que no hagin estat eliminats en 



les fases anteriors a una entrevista personal d’acord amb l’apartat g) esmentat i en farà la 

valoració.     

 

Sisè. Seguidament, el mateix dia, establirà la classificació definitiva que s’obtingui de la 

suma de les puntuacions en el conjunt de les valoracions i elevarà a l’alcaldia, juntament 

amb l’acta, la llista dels aspirants classificats de major a menor puntuació o la proposta 

de declarar deserta la convocatòria si s’escau d’acord amb les Bases.  

 

Setè. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana 

web de la corporació. 

 

Vuitè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin 

coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la 

plana web de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats 

tal i com es desprèn de l’art. 42 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. 

 

Novè. Contra aquesta resolució 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 publicació 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 publicació. 

 

L’alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Vidal Bringué 

 

Llavorsí, 21 d’octubre de 2019 
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