
 

ANUNCI D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA RELACIÓ PROVISIONAL DE 
PERSONES ADMESES I EXCLOSES

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. 248 de 27 de desembre de 2018, i una ressenya al 
DOGC núm. 7780 de 4 de gener de 2019, així com també al tauler d’edictes i a la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament, per Decret d’Alcaldia núm. 59/2019 de 19 de 
febrer de 2019, s’ha resolt el següent:

Primer.-   Aprovar  la  relació  provisional  de  persones admeses i  excloses al 
procés selectiu per cobrir  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, 
així com la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de coneixement de 
llengua catalana: 

Aspirants admesos/es provisionalment:
Nom i cognoms aspirant DNI Prova de català

Natàlia Serres Margalida ****9585P Exempta

Francesc Casals Piera ****9247A Exempt

Eva Rubies Solé ****8059E Exempta

Carles Nadal Membrives ****4246T Exempt

Aspirants exclosos/es provisionalment: Cap

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

Ester  Torrent  Pellisé,  secretària 
interventora de l’Ajuntament de Puigverd 
de Lleida

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

Neus Figueras Cuadrillero, designada a 
proposta de l’EAPC

Vocal Marta Santiveri Balcells, designada a 
proposta per l’EAPC

Joan  Felis  Roure,  designat  a  proposta 
de l’EAPC

Vocal Jordi Prats Giménez, arquitecte tècnic Carme  Masbernat  Lamarca  arquitecta 

 



 

del  Consell  Comarcal  de  les 
Garrigues

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 12 de març 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 pel dia 12 de març de 2019 a les 10:00 
hores i convocar les persones aspirants admeses a la realització dels exercicis 
primer i segon de la prova de coneixements generals i específics, que tindrà 
lloc  a  la  Sala  de  Sessions  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  al  C/ 
Carme, 21.
- 1r exercici .- Consisteix en contestar un qüestionari de 25 preguntes (més 5 

preguntes de reserva)  amb respostes alternatives,  sobre el  contingut del 
temari general (Annex I). 
La puntuació màxima serà de 10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 
5 punts per superar-la.
Aquest exercici tindrà una durada màxima de 45 minuts.

- 2n exercici .- Consistent en desenvolupar 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.

Sisè.-  Determinar que,  en cas necessari,  l’ordre d’actuació de les persones 
aspirants  que participin  en  aquest  procés selectiu,  serà  l’ordre  alfabètic  del 
primer cognom dels/les aspirants. 

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

Vuitè.- 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.

Novè.-  Considerar  que  si  no  es  presenten  al·legacions  o  aquestes  es 
desestimen,  aquesta  llista  de  persones  admeses  i  excloses  es  considerarà 

 

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


 

definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si  s'accepta  alguna  al·legació,  es  procedirà  a  aprovar  la  llista  definitiva  de 
persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents i es farà pública 
al tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Les Borges Blanques, 19 de febrer de 2019

L’Alcalde
Enric Mir i Pifarré
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