Per Decret d’Alcaldia núm. 140/2019 de 7 de maig, s’ha aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos dels aspirants que han presentat sol.licitud per prendre part en el
procés selectiu per ocupar temporalment, un lloc de treball de Tècnic d’olis d’oliva i
vins.
La qual cosa es fa pública, tal i com disposa la Base 4a i s’atorga un termini de cinc
dies per al.legacions i/o reclamacions
DECRET D’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I
EXCLOSOS DELS CANDIDATS PRESENTATS A LA CONCURRÈNCIA PÚBLICA
PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER A REALITZAR
TASTS D’OLIS I VINS, EN LES VISITES TURÍSTIQUES ORGANITZADES PER
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
Fets:
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 29 de
març de 2019, va aprovar les bases generals reguladores de la selecció mitjançant
concurs de mèrits d’una persona tècnica d’olis d’oliva i vins, amb les característiques
següents: Contracte de treball temporal per obra o servei determinat, amb una jornada
labora de 2 h setmanals de dilluns a diumenge, preferentment entre dissabtes i
diumenges.
L’anunci va ser publicat en el BOP de Lleida núm. 72 d’11 d’abril de 2019 i a través de
la pàgina web de l’Ajuntament, finalitzant el termini per presentar sol.licituds per
prendre part en el procés selectiu el dia 2 de maig de 2019.
S’ha examinat la relació d’aspirants presentat.
D’acord amb la Base 4, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol.licituds i
dins els 5 dies hàbils següents, es farà pública la relació de persones admeses i
excloses al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de les Borges Blanques,
havent-hi 5 dies des de l’endemà de l’exposició pública perquè els qui hagin estat
exclosos, esmenin les faltes que calgui o acompanyin els documents que siguin
preceptius. Les possibles reclamacions s’han de resoldre en els 30 dies següents a la
finalització del termini per a la seva presentació.
La llista provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat nova de publicació, si en el
termini indicat no es presenten reclamacions.
D’acord amb la Base 6.2, aquelles persones que no acreditin disposar dels
coneixements bàsics de llengua catalana o castellana hauran de realitzar una prova de
coneixements lingüístics en llengua catalana.
Resolució:
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos entre els aspirants que han
presentat sol.licitud per prendre part en el procés selectiu per ocupar temporalment, un
lloc de treball de Tècnic d’olis d’oliva i vins.
LLISTA PROVISIONAL D’AMESOS:
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Secretària Alcalde
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ANUNCI

Cognoms i Nom

DNI

Josep Mª Montalà Companys

****1443K

Exempts de realitzar la prova de
català
Excempt

LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS: Cap
Segon.- Publicar aquesta resolució tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de les
Borges Blanques, en els següents termes:
Concedir un termini de 5 dies des de l’endemà de l’exposició pública perquè els qui
hagin estat exclosos, esmenin les faltes que calgui o acompanyin els
documents que siguin preceptius.
Tercer.- Contra la resolució aprovant provisionalment la llista d’admesos i exclosos no
es pot interposar recurs, al considerar-se un acte de tràmit no qualificat.
Si la resolució s’eleva a definitiva es podrà interposar :
Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
administratiu en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la
recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les Borges Blanques, 15 de maig de 2019
La secretària del Tribunal
Tere Garanto Solsona
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Quart.- Elevar a definitiva la llista provisional, en el cas que durant el termini atorgat no
es presentin reclamacions.

