Es fa públic per a general coneixement que en relació amb el procés convocat per
acord de Junta de Govern Local de per a la selección selecció, mitjançant
concurs-oposició lliure, per proveir dues places de funcionari de l’ajuntament de les
borges blanques, torn de reserva especial: promoció interna-procés de funcionarització,
(BOP de Lleida núm. 86 de data 5 de maig de 2017 i DOGC núm. 7374 de 22 de maig de
2017), per Decret d’Alcaldia s’ha resolt el següent:
Primer.- Aprovar el llistat provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que
han presentat sol·licitud per prendre part en els processos selectius objecte d’aquesta
convocatòria:
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS
Escala administració general. Administrativa.
DNI
78078654W
Exempta prova català
Escala administració especial. Gerent d’Urbansime
DNI
78078680M
Exempt prova català
LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS
CAP
Segon.- Nomenar els següents membres dels Tribunals Qualificadors:
Plaça Escala administració general. Administrativa.
- President: a proposta del Consell Comarcal de les Garrigues
Titular: Maria Teresa Macià Arce
Suplent: Marta Farré Cunillera
- Vocal primer: a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Titular: Ma. Teresa Ruera Delpueyo
Suplent: Míriam Boixadera Farnell
- Vocal segon: a proposta de la Direcció General d’Administració Local
Titular: M. Neus Bernaus Gaset
Suplent: Josep M. Profitós Güil
- Secretària: Carme Vallés Fort, secretària de la Corporació
Plaça Escala administració especial. Gerent d’urbanisme
- President: a proposta del Consell Comarcal de les Garrigues
Titular: Maria Carme Masbernat Lamarca
Suplent: Cristina Teixidó Lambea
- Vocal primer: a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Titular: Ma. Dolors Terés Cinca
Suplent: Jordi Rubio Almudévar
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ANUNCI

- Vocal segon: a proposta de la Direcció General d’Administració Local
Titular: M. Neus Bernaus Gaset
Suplent: Josep M. Profitós Güil
- Secretària: Carme Vallés Fort, secretària de la Corporació
Tercer.- Publicar aquest decret en el tauler d’anuncis i a la Seu electrònica de
l’Ajuntament en els termes següents:
- 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.
- concedir un termini de 10 dies comptadors des de la publicació del decret de
designació membres del Tribunal a efectes de possibles reclamacions.
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