
 

Anunci de relació provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per 
cobrir  una  plaça  de  tècnic/a  mitjà/na  de  comptabilitat,  adscrit  al 
departament d’Intervenció de l’Ajuntament de les Borges Blanques

En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu 
per cobrir 1 plaça de tècnic/a mitjà/na adscrit al Departament d’Intervenció, de 
la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de les Borges Blanques, i  creació 
d’una borsa de treball, publicades en el BOP de Lleida núm. 133 de 10 de juliol 
de 2018, al DOGC núm. 7663 de 13 de juliol de 2018 i en extracte al BOE núm.  
181, de 27 de juliol  de 2018, per decret d’alcaldia núm. 218/2018 de 12 de 
setembre s’ha resolt el següent:

Primer.-  Aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos per formar part del 
procés selectiu per cobrir  una plaça de tècnic/a mitjà/na d’Intervenció,  de la 
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de les Borges Blanques, i creació d’una 
borsa de treball,  així com la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de 
coneixement de llengua catalana: 

Aspirants admesos:
DNI Prova de català

43725237-Y Exempt

47684112-Y Exempt

47932286-X Exempt

47690144-N No exempt

47686898-D Exempt

47690891-T Exempt

43741378-R Exempt

Aspirants exclosos:
47681794-B Manca còpia compulsada de la titulació exigida a la convocatòria 
(base 3g)
43748049-W Manca de l’acreditació  de la titulació exigida a la  convocatòria 
(base 3g)

Segon.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador, de conformitat amb la 
Base 6: 
Càrrec Titular  Suplent

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

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

Vocal Rosa  Ordi  Gomà,  designada  per 
l’EAPC

Francesc Cid Grau, designat per 
l’EAPC

Vocal Jordi  Azuara  Casadas,  designat  per 
l’EAPC

Laia Sas Sabaté, designada per 
l’EAPC

 



 

Vocal Ester  Abellana  Mogues,  Interventora 
de l’Ajuntament d’Alcarràs

Pere  Antoni  Pascual  Francès, 
Viceinterventor de la Diputació de 
Lleida

Secretària Teresa Garanto  Solsona,  funcionària 
de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques

Albert  Quintillà  Benet,  funcionari 
de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques

Tercer.- Fixar el dia 3 d’octubre de 2018 per a la celebració del primer exercici 
relatiu als coneixements de llengua catalana que tindrà lloc a les 9 hores a la 
Sala de Juntes de l’Ajuntament de les Borges Blanques 

Quart.-  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. 

Cinquè.-  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. 

Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera 
sessió ordinària que tingui lloc per al seu coneixement. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Les Borges Blanques, 12 de setembre de 2018 

L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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