
 

Anunci de relació provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per 
cobrir  una  plaça  d’arquitecte/a  tècnic/a  del  grup A2,  escala 
d’administració especial, en règim de personal funcionari de carrera, de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.

En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu 
per cobrir 1 plaça d’una plaça d’Arquitecte/a   Tècnic/a,   Grup   A2,   Escala 
d’Administració Especial, en règim de personal funcionari de carrera, vacant a 
la plantilla de personal d’aquest Ajuntament de les Borges Blanques, publicades 
en el BOP de Lleida núm. 179 de 14 de setembre de 2018, i una ressenya al 
DOGC núm. 7708 de 18 de setembre de 2018, així com també al tauler d’edictes 
i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, per Decret d’Alcaldia núm. 274/2018 de 9 
de novembre de 2018, s’ha resolt el següent:

Primer.-  Aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu 
d’un Arquitecte/a   Tècnic/a,   Grup   A2,   Escala d’Administració Especial, en 
règim  de  personal  funcionari  de  carrera,  vacant  a  la  plantilla  de  personal 
d’aquest  Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,   així  com la  llista  provisional 
d’exempts de realitzar l’exercici de coneixement de llengua catalana: 

Aspirants admesos:
DNI Prova de català

78095522-B Exempt

43720413-N Exempt

47677481-E Exempt

73387735-W Exempt 

40899247-A No exempt

Aspirants exclosos provisionalment: 
DNI Prova  de 

català
Observacions

39912353-Q Exempta No abonament taxa.
Manca  còpia  compulsada  de  la  titulació  exigida  a  la 
convocatòria.
Manca còpia compulsada del  certificat  de coneixements del 
nivell de català exigit.

Segon.- Indicar que els/les aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils 
per presentar possibles reclamacions, a partir de l’endemà de la publicació de 
la present resolució al tauler electrònic de l’Ajuntament de les Borges Blanques 
i a la seu electrònica en l’enllaç https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques

Tercer.-  Designar  com a membres del  Tribunal  qualificador  d’aquest  procés 
selectiu, a les persones que es detallen a continuació
Càrrec Titular  Suplent

Presidenta Ester  Torrent  Pellisé,  secretària 
interventora  de  l’Ajuntament  de 

Lídia  Cabrero  Abad,  secretària 
interventora de l’Ajuntament d’Alfarràs

 

https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques


 

Puigverd de Lleida

Vocal Rosa Maria Huguet Puig, designada a 
proposta per l’EAPC

Marta Santiveri  Balcells, designada a 
proposta per l’EAPC

Vocal Jaume  Domingo  Gatnau,  arquitecte 
tècnic, designat a proposta del Col.legi 
d’Aparelladors,  Arquitectes  Tècnics  i 
Enginyers de l’Edificació de Lleida

Roger  Arcarons  Llonc,  arquitecte 
tècnic, designat a proposta del Col.legi 
d’Aparelladors,  Arquitectes  Tècnics  i 
Enginyers de l’Edificació de Lleida

Vocal Jordi  Prats  Giménez,  arquitecte  tècnic 
del Consell Comarcal de les Garrigues

Cristina  Teixidó  Lambea,  arquitecta 
del Consell Comarcal de les Garrigues

Secretària Anna  Gallart  Oró,  secretària  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques

Tere  Garanto  Solsona,  administrativa 
de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques

Quart.-  Convocar el Tribunal per a la seva constitució, el dia 29 de novembre 
de 2019, a les 9:00 hores del matí a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, al C/ Carme, 21 de les Borges Blanques.

Cinquè.- Fixar l’inici del procés selectiu convocar als aspirants admesos que no 
hagin  acreditat  el  nivell  C  de  llengua  catalana,  a  la  realització  de  la  prova 
específica de llengua catalana el dia 29 de novembre de 2018, a les 9:00 hores 
del matí, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de les Borges Blanques, al C/  
Carme, núm. 21 de les Borges Blanques.

Sisè.- Convocar els aspirants admesos i els que, si s’escau, hagin superat la 
prova específica de llengua catalana el dia 3 de desembre de 2018 a les 9:15 
hores a l’Ajuntament de les Borges Blanques, C/ Carme, núm. 21, per a la  
realització de les proves segons el següent ordre:
- 1r  exercici  de  la  segona  prova.-  Consistent  en  contestar,  en  un  temps 

màxim de quaranta-cinc  minuts,  un  qüestionari  de  25 preguntes  (més 5 
preguntes de reserva)  amb respostes alternatives,  sobre el  contingut del 
temari  general.  La puntuació màxima serà de 10 punts  i  serà  necessari 
obtenir un mínim de 5 punts per superar-la.

- 2n  exercici  de  la  segona prova.-  Consistent  en  el  desenvolupament  per 
escrit, en un temps màxim de dues hores, de 2 temes a triar per la persona 
aspirant  d’entre  4  extrets  per  sorteig  del  temari  específic.  La  puntuació 
màxima serà de 20 punts i serà necessari obtenir un mínim de 10 punts per 
superar-la.

Setè.-  Determinar  que  l’ordre  d’actuació  de  les  persones  aspirants  que 
participin en aquest procés selectiu, serà per ordre alfabètic del primer cognom 
de les persones aspirants. 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució a la representació del personal funcionari de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Novè.- Publicar aquest decret al tauler electrònic de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques  i  a  la  seu  electrònica  en  l’enllaç 
https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques, fent constar el següent: 

 



 

- Concedir un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació 
del  llistat  provisional  d’admesos  i  exclosos  per  formular  reclamacions  i  fer 
esmenes. En cas que no se’n presentin, aquest llistat provisional esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’ulterior acord ni publicació.
-  Concedir  un  termini  de  10  dies  comptadors  des  de  la  publicació  del 
nomenament dels membres del Tribunal a efectes de possibles reclamacions, 
als quals resulta d’aplicació els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic a efectes d’abstenció i recusació. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Les Borges Blanques, 9 de novembre de 2018 

L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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