
  

  

ACTA DE DESENVOLUPAMENT DEL  PROCÉS SELECTIU PER A LA 
PROVISIÓ, MITJANÇANT NOMENAMENT DE CARÀCTER INTERÍ, DE LA 
PLAÇA DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES  
 
 
A les Borges Blanques, essent les 09:15 hores del dia 29 d’octubre de 2020, i 
havent estat convocats prèviament els membres titulars, es reuneix el Tribunal 
Qualificador del procés selectiu que ha de realitzar les proves, qualificar el seu 
resultat i seleccionar l’aspirant més idoni/a per tal de formular proposta de 
nomenament a la Direcció General d’Administració Local per proveir 
interinament el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. Essent la subescala Secretaria, Categoria entrada, Classe 
segona, grup A1, nivell de destí 26, de l’Ajuntament de les Borges Blanques. 
 

Assistents: 
 

Càrrec Titular 

Presidenta Teresa Torrejón Blanch, designada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 

Vocal Anna Feliu Moragues, designada per la Direcció General d’Administració 
Local 

Vocal Anna Areny Torra, funcionària d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, designada per CSITAL de Lleida 

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

 
 
 

Ordre del dia: 
 
1.- Realització del segon exercici de la fase d’oposició, consistent en una 
prova teòric-pràctica. 
2.- Valoració dels mèrits de la fase de concurs dels candidats/es que 
hagin superat la fase d’oposició. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La presidenta obre la sessió, a les 9:15 hores i declara obert el procés selectiu 
 
Es dona compte de la identitat dels/les aspirants declarats admesos/es segons 
la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, aprovada per Decret 
d’Alcaldia núm. 425 de 26 d’octubre de de 2020: 
 
 
 
 



  

  

Aspirants admesos: 
 
Núm Nom i cognoms DNI Admes/a 

1 Xavier Sebastián Achig 49****90F Si 

2 Daniel Codina Aceituno 77****95M Sí 

3 Júlia Laforga Castanera 73****13F Sí 

4 Mª del Mar Diáñez Villabona 43****31C Sí 

5 Montserrat Ribalta Raventós 78****86X Sí 

6 Pablo Díez Polo 46****49W Sí 

7 Martí Pérez Roig 47****96F Sí 

8 Moisès Montero Mir 47****24J Sí 

9 Laura Felip Pujals 39****63P Sí 

10 Sònia Mir Caminal 48****51K Sí 

11 Ana Maria Farré Arroyos 43****37Y Sí 

12 David Alburquerque Sánchez 46****57V Sí 

13 Javier Vergé Pluvins 43****14W Sí 

14 Bernardo Moreno Torroglosa 46****35S Sí 

15 Mª Àngels Alimbau Castells 43****58D Sí 

16 Jordi Argelich Codina 78****84B Sí 

17 Blanca Galcerà Bonet 47****94L Si 

18 Joan Sangrà Aragonés 47****82B Sí 

 
Aspirants exclosos: 
 
Núm Nom i cognoms DNI Admes/a Motiu exclusió 

1 Mª Concepción Pedruelo Monteso 11****08Z No  No DNI. No pagament taxa 
drets examen 

 
Es dona compte de les aspirants que havien de superar el primer exercici, de 
caràcter obligatori i eliminatori, consistent en la prova de català, segons acta 
d’aquest mateix Tribunal, de 26 d’octubre de 2020: 
 
Aspirants que havien de superar el primer exercici consistent en la prova de 
català: 
 
Aspirant Apte /no apte 
Júlia Laforga Castanera NO PRESENTADA 

 
Al ser aquest un exercici de caràcter obligatori i eliminatori, la senyora Júlia 
Laforga Castanera queda exclosa del procés selectiu. La secretària del Tribunal 
fa constar que la senyora Laforga va enviar un correu electrònic justificant que 
no es presentaria al primer exercici per motius personals, entenent, doncs, que 
quedava exclosa del procés esmentat 
 
 
A les 9:30 hores, el Tribunal fa una crida nominal dels/les aspirants declarats 



  

  

admesos/es, amb el següent resultat 
 
Núm Nom i cognoms DNI  

1 Xavier S. Achig Ojeda 49****90F presentat 

2 Daniel Codina Aceituno 77****95M No presentat 

3 Mª del Mar Diáñez Villabona 43****31C No presentada 

4 Montserrat Ribalta Raventós 78****86X Presentada 

5 Pablo Díez Polo 46****49W presentat 

6 Martí Pérez Roig 47****96F No presentat 

7 Moisès Montero Mir 47****24J presentat 

8 Laura Felip Pujals 39****63P presentada 

9 Sònia Mir Caminal 48****51K No presentada 

10 Ana Maria Farré Arroyos 43****37Y No presentada 

11 David Alburquerque Sánchez 46****57V presentat 

12 Javier Vergé Pluvins 43****14W presentat 

13 Bernardo Moreno Torroglosa 46****35S No presentat 

14 Mª Àngels Alimbau Castells 43****58D presentada 

15 Jordi Argelich Codina 78****84B No presentat 

16 Blanca Galcerà Bonet 47****94L No presentada 

17 Joan Sangrà Aragonés 47****82B presentat 

 
 
SEGONA PROVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Es prossegueix amb la segona prova de la fase oposició i el Tribunal explica a 
les persones candidates que d’acord amb el que estableixen les bases 
reguladores del procediment selectiu, consisteix en resoldre per escrit, en el 
termini màxim de 180 minuts, dos supòsits teòrico-pràctics a triar pels 
aspirants, entre tres proposats pel Tribunal sobre les matèries del programa 
que figura com Annex I de les bases. 
 
La prova es qualificarà de 0 a 40 punts, valorant-se cada un dels supòsits 
pràctics en una puntuació màxima de 20 punts i sent necessari per superar-la 
obtenir un mínim de 10 punts en cada una dels supòsits.  
 
Per a la resolució d’aquesta prova, es podrà fer ús de normativa no comentada, 
així com màquines de càlcul estàndard i científiques, però sense funcions de 
programació ni financeres. 
 
La normativa podrà ser consultada en suport paper o dispositiu electrònic de 
tractament de la informació (ordenador portàtil, e-reader o tàblet exclusivament, 
en cap cas mòbil i smartphone), alimentats per bateria, i sense cap tipus de 
connectivitat (dades, SIM, Internet, dispositius externs, bases de dades i arxius 
en núvol). Per aquest motiu, assisteix al tribunal el Sr. Roger Tutusaus Codony, 
tècnic informàtic, el qual efectuarà la comprovació d’aquests requisits en els 
dispositius aportats per les persones aspirants. 



  

  

 
L’incompliment d’aquestes limitacions en l’ús per consulta dels dispositius 
portats suposarà l’exclusió automàtica de la selecció. 
 
El Tribunal fa lliurament a les persones aspirants presentades dels següents 
supòsits teòrico-pràctics: 
 

• 1r supòsit teòric-pràctic de contractació 

• 2n supòsit teòric-pràctic d’urbanisme 

• 3r supòsit teòric-pràctic de caràcter econòmic  
 
Finalitzat el temps de realització de la prova es dona aquesta per acabada i es 
recullen els exàmens de les persones aspirants. 
 
Una vegada feta la correcció de la prova en resulta les següents puntuacions 
obtingudes: 
 
 
RESULTATS DE LA PROVA TEÒRIC-PRÀCTICA.- Segon exercici de la Fase Oposició  
 
Aspirant DNI Supòsits 

desenvolupats 
Puntuació obtinguda 
en el primer supòsit 
realitzat per l’aspirant 

Puntuació obtinguda 
en el segon supòsit 
realitzat per l’aspirant 

Puntuació total 
obtinguda 

 

Xavier S Achig Ojeda 49****90F 1r i 2n 10.85 2.50 13.35 NO APTE 

Montserrat Ribalta 
Raventós 

78****86X 1r i 2n 0.50 0 0.50 NO APTA 

Pablo Díez Polo 46****49W 1r i 2n 2.50 0.25 2.75 NO APTE 

Moisès Montero Mir 47****24J Es retira de 
l’examen  

- - - NO APTE 

Laura Felip Pujals 39****63P 1r  6.05 - 6.05 NO APATA 

David Alburquerque 
Sánchez 

46****57V 1r i 2n 10.55 0 10.55 NO APTE 

Javier Vergé Pluvins 43****14W 1r i 2n 15.90 16.00 31.90 APTE 

Mª Àngels Alimbau 
Castells 

43****58D 1r i 2n 13.80 12.25 26.05 APTA 

Joan Sangrà Aragonés 47****82B 1r i 3r 10.80 8.00 18.80 NO APTE 

 
 
FASE DE CONCURS 
 
Seguidament el Tribunal procedeix a l’examen i valoració dels mèrits al.legats i 
acreditats documentalment per les persones aspirants que han superat la prova 
teòric-pràctica, fins a un màxim de 12 punts, amb la següent assignació, 
d’acord amb el que determinen les bases de selecció: 
 
Aspirant DNI Puntuació 

obtinguda per 
concurrència a 
processos 
selectius 
(màxim 3 punts)  

Puntuació 
obtinguda per 
experiència 
professional 
(màxim 5 punts) 

Puntuació 
obtinguda per 
formació i 
perfeccionament 
(màxim 4 punts) 

Total 
puntuació 
obtinguda en 
la fase de 
concurs 

Javier Vergé Pluvins 43****14W  1.5 0.5 2.0 

Mª Àngels Alimbau Castells 43****58D  3.5 1.3 4.8 



  

  

 
 
A la vista dels resultats obtinguts, i d’acord amb el que disposa la base 8a 
apartat tercer referent a l’entrevista, el Tribunal no considera necessari 
concretar els mèrits al.legats i l’adaptació del perfil formatiu i professional al lloc 
de treball. 
 
 
CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA 
 
Seguidament el Tribunal estableix la classificació definitiva amb la suma de les 
puntuacions obtingudes en el conjunt de les fases del procés de selecció, 
ordenades de major a menor puntuació, amb el següent resultat: 
 
 
Aspirant DNI Puntuació 

obtinguda fase 
oposició. Màx. 
40 punts 

Puntuació 
obtinguda fase 
concurs. Màx. 
12 punts 

Total puntuació 
obtinguda. Màx. 
55 punts 

Javier Vergé Pluvins 43****14W 31.90 2.0 33.90 

Mª Àngels Alimbau Castells 43****58D 26.05 4.8 30.85 

 
A la vista dels resultats obtinguts i d’acord amb el que disposa la base desena 
de les bases de selecció, el Tribunal acorda per unanimitat dels seus membres: 
 
 
Primer.- Proposar a l’Alcaldia, perquè sol.liciti a la Direcció General 
d’Administració Local el nomenament amb caràcter interí del Sr. Javier Vergé 
Pluvins amb DNI 13****14W com a secretari de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. 
 
 
Segon.- Que es faci pública aquesta acta a la pàgina web municipal. 
 
 
Tercer.- La constitució d’una llista de reserva amb les persones aspirants que 
han superat les proves, però que no han estat proposades per ocupar la plaça, 
la qual tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2022, tal i com indica la base 
10ª de les bases aprovades. Essent aquesta persona la senyora M. Angels 
Alimbau Castell, essent la única aspirant que ha superat les proves i no ha 
estat proposada per ocupar el lloc de treball. 
 
 
I sense que existeixin més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, 
a les 16:15 hores de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
Les Borges Blanques, 29 d’octubre de 2020 



  

  

 
 

La presidenta 
 
 
 
 
 
 
Teresa Torrejón Blanch 

La Vocal 
 
 
 
 
 
 
Anna Feliu Moragues 
 

 
La vocal 
 
 
 
 
 
 
Anna Areny Torra 

 
La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Tere Garanto Solsona 
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