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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Aprovació de llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, nomenament de
tribunal i la data de convocatòria per la realització del cas pràctic i entrevista
per la creació d’una Borsa de Treball d’un peó de neteja viària  a l’Ajuntament
de Bellpuig.  

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 2 de novembre de 2021, es va aprovar
la convocatòria  i  les bases reguladores que han de regir el procés selectiu per a  la
creació d’una borsa de treball de conserge-vigilant amb caràcter laboral temporal.

2. La convocatòria i el text íntegre de les bases de la convocatòria van publicar-se en el
BOP núm. 221 de data 16 de novembre  de 2021, en el tauler d’anuncis municipal, essent
l’últim dia per presentar la sol·licitud el dia 6 de desembre de 2021.

Fonaments de dret

1. L’art. 109 de la Llei 39/2015, d’u d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions  publiques,  determina  que  les  Administracions  Públiques  podran,  així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

2. L’art. 78 del Decret 217/90, 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,
l’hora  i  el  lloc  en  què  s’han  de  celebrar  les  proves  així  com l’ordre  d’actuació  dels
aspirants.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc.

1. Aprovar  la relació  d'aspirants  admesos i  exclosos,  de  les proves selectives  per  a
participar en el següent procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió. 

Aspirants admesos:

EXPEDIENT IDENTIFICADOR
1458-0010/2021 *8170K
1470-0012/2021 *5947T

Aspirants exclosos, amb motiu de l’exclusió provisional:

EXPEDIENT IDENTIFICADOR MOTIU

1458-0004/2021 *2884G No aporta títol ESO o equivalent
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EXPEDIENT IDENTIFICADOR MOTIU

1458-0011/2021 6269Q No aporta títol ESO o equivalent

4. Designar als següents membres del tribunal qualificador de les proves, d'acord amb la
composició prevista a les bases:

PRESIDENT/A Titular: Sr. Juan Ramon Maselles Alegre, responsable de Projectes a
Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida
Suplent:  Ramon Riera Costafreda,  capatàs a Serveis Tècnics de la
Diputació de Lleida

VOCALS 1r. Titular: Sra. Anna Pedrós Miralles, Recaptació
1r. Suplent: Sra. Àngels Minguella Torres 
2n. Titular: Sr. Antonio Tortosa Berenguel,  Brigada 
2n. Suplent: Sr. Jordi Torrescasana Omedes, Brigada

SECRETARI/A Titular: Sr. Francesc Bergadà Carabasa, funcionari municipal.
Suplent: Sra. Olga Guiró Dieguez, Auxiliar administrativa 

Els  membres del  tribunal es podran abstenir,  i  els aspirants els  podran recusar,  si  hi
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, del
règim jurídic del Sector Públic.

2. Notificar aquest acord als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, a l’e-
tauler de la seu electrònica municipal.

3. Dins el termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació del present acord al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a l’e-tauler de la seu electrònica municipal (https://www.seu-
e.cat/web/bellpuig), els aspirants podran formular les reclamacions adreçades a esmenar
els  defectes que hagin causat  la seva exclusió  o  els  que s’hagin produït  per error  o
omissió. En cas de transcórrer l’esmentat termini i  no haver-se’n presentat cap, la llista
provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva. 

4. La data  prevista per a realitzar la constitució del Tribunal i l’inici de les proves, és el
dia 10 de gener de 2021.

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’aquest
acord substitueix la notificació individual a les persones interessades.”
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