En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu
per proveir, mitjançant el sistema de concurs oposició i reservat al torn de
promoció interna, entre personal funcionari de carrera del subgrup C1 de
l’Ajuntament de les Borges Blanques, una plaça de tècnic/a mitjà/na
d’Urbanisme i Contractació, enquadrada a l'Escala d'Administració Especial,
Subescala Tècnica, categoria tècnic de grau mitjà, subgrup A2, publicades en
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 236 de 9 de desembre de 2019,
a l’e-tauler municipal de la mateixa data i al DOGC núm. 8024 de 16 de
desembre de 2019, es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 36/2020 de 23
de gener de 2020, s’ha resolt el següent:
Primer.- Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses al
procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de concurs oposició i
reservada al torn de promoció interna, entre personal funcionari de carrera del
subgrup C1 de l’Ajuntament de les Borges Blanques, una plaça de tècnic/a
mitjà/na d’Urbanisme i Contractació, enquadrada a l'Escala d'Administració
Especial, Subescala Tècnica, categoria tècnic de grau mitjà, subgrup A2,
vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, així com la
llista provisional de persones exemptes de realitzar l’exercici de coneixement
de llengua catalana .
Persones aspirants admeses provisionalment:
Núm.
ordre

Nom i cognoms

DNI

Nivell de català

1

Núria Guiu Trullols

78078654W

Exempta

Aspirants exclosos/es provisionalment: Cap
Segon.- Indicar que les persones aspirant 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://seue.cat/web/lesborgesblanques
Tercer.- Determinar la composició de Tribunal qualificador d’aquest procés
selectiu, designant els membres titulars i suplents:
Càrrec

Titular

Suplent

President

Josep Ramon Solsona Oliva designat Anna Feliu Moragues,
a proposta de la DGAL
proposta de la DGAL

Vocal

Josefina Terés Cinca, funcionària del Jordi

Rius

Batlle,

designada
funcionari

a
del
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ANUNCI DE LA RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I
EXCLOSES AL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR MITJANÇANT EL
SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, RESERVAT AL TORN DE PROMOCIÓ
INTERNA ENTRE EL PERSONA FUNCIONARI DE CARRERA DEL
SUBGRUP C1 UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’URBANISME I
CONTRACTACIÓ, SUBGRUP A2

Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat, designada a proposta
de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya

Departament
de
Vicepresidència
i
d’Economia i Hisenda a proposta de
l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya

Vocal

Carme
Masbernat
Lamarca, Jordi Prats Giménez, arquitecte tècnic,
arquitecta designat/da, a proposta del designat/da, a proposta del Consell
Consell Comarcal des Garrigues
Comarcal des Garrigues

Secretària

Anna Gallart
l’Ajuntament

Oró,

secretària

de Núria Ciurana Moragues, funcionària de
l’Ajuntament de les Borges Blanques

Quart.- Convocar el Tribunal per a la seva constitució, el dia 10 de febrer de
2020, 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 10 de febrer de 2020 a les
10:00 hores i convocar la persona aspirant admesa a la realització dels
exercicis primer i segon de la prova de coneixements, que tindrà lloc a la Sala
de Sessions de l’Ajuntament de les Borges Blanques, al C/ Carme, 21.

- Segon exercici: Consistent en la realització per escrit, en un temps màxim de
dues hores, d’un exercici de caràcter pràctic, a escollir entre dos proposats pel
tribunal i relacionat directament amb les funcions pròpies de la plaça a proveir.
La puntuació màxima serà de 10 punts essent i serà necessari obtenir un
mínim de 5 punts per superar la prova.
Aquest exercici tindrà una durada màxima de 120 minuts.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la representació del personal funcionari de
l’Ajuntament de les Borges Blanques.
Setè.- Publicar aquest decret al tauler electrònic de l’Ajuntament de les Borges
Blanques
i
a
la
seu
electrònica
en
l’enllaç
https://seue.cat/web/lesborgesblanques, fent constar el següent:
- Concedir un termini de 10 dies hàbils, 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 hàbils 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,
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- Primer exercici.- Consistent en contestar un qüestionari de 40 preguntes (més
4 preguntes de reserva) amb respostes alternatives, sobre el contingut del
temari. (Annex I)
La puntuació serà de 10 punts, puntuant-se 0,25 punts per pregunta resolta
favorablement, no descomptant les preguntes que s’hagin deixat en blanc i
descomptant 0,05 punts per pregunta contestada incorrectament.
Serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per superar la prova.
Aquest exercici tindrà una durada màxima de seixanta minuts.

de règim jurídic del sector públic a efectes d’abstenció i recusació.
Vuitè.- Considerar que si no es presenten al·legacions o aquestes es
desestimen, aquesta llista de persones admeses i excloses es considerarà
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 electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
Novè.- 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, 23 de gener de 2020
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