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Número de registre 8380

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE FARFANYA
Edicte d’aprovació provisional, llistat d’admesos i exclosos, composició del tribunal i data de valoració, de
començament de les proves relativa al concurs per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de secretari
interventor de l’Ajuntament
Es fa públic, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria i als efectes de notificació als interessats, el
decret d’alcaldia, de data 13 de novembre de 2017, sobre aprovació provisional del llistat d’admesos i
d’exclosos, de composició del tribunal i de data de començament de les proves relativa al concurs per a la
provisió, amb caràcter interí, d’un lloc vacant de secretari interventor que existeix a la plantilla de
l’Ajuntament de Castelló de Farfanya.
Es concedeix, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, un termini de cinc dies hàbils als
interessats, a comptar des de l’endemà d’aquesta notificació al BOP de Lleida, per a presentar esmenes o
reclamacions.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 41 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El llistat d’admesos i exclosos s’elevarà a definitiu sense necessitat de nova publicació, si durant el termini
d’audiència no es presenta cap reclamació.
Castelló de Farfanya, 13 de novembre de 2017.
L’alcaldessa, Cristina Lafay Bertran
“DECRET ALCALDIA NÚM. 147/17
Sobre aprovació provisional llistat admesos i exclosos, de composició del tribunal i de data de començament
de les proves relativa al concurs per a la provisió, amb caràcter interí, d’un lloc vacant de secretari
interventor que existeix a la plantilla de l’Ajuntament de Castelló de Farfanya
Vist l’expedient administratiu per a la provisió urgent, amb caràcter interí, d’un lloc vacant de secretari
interventor que existeix a la plantilla d’aquest Ajuntament.
Atès que s’ha procedit a publicar la convocatòria i les bases del concurs esmentat al BOP de Lleida número
204 de 23 d’octubre de 2017 , al DOGC núm. 7489 de data 24 d’octubre de 2017 i al BOP de Lleida núm.
207 de data 26 d’octubre de 2017 de rectificació d’errades.
Atès que fins a la data d’avui s’han presentat les següents sol·licituds:
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248/17 eacat
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31/10/17
02/11/17
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...175R
...533W
...050H
...637Q
...555A
...681Q
...309K
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Vist el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
Per tot això, resolc:
Primer. Aprovar provisionalment, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, el llistat de les persones
admeses i excloses per participar al concurs per a la provisió, amb caràcter interí, d’un lloc vacant de
secretari interventor que existeix a la plantilla de l’Ajuntament de Castelló de Farfanya i que es detalla a
continuació:
ASPIRANTS ADMESOS i que han acreditat estar en possessió del nivell C de català o equivalent
NÚMERO

2
3
4
5
6

REGISTRE ENTRADA

DATA

665
667
668
248/17
673

DNI

02/11/17
02/11/17
02/11/17
03/11/17
06/11/17

...533W
...050H
...637Q
...555A
...681Q

ASPIRANTS EXCLOSOS
NÚMERO

1
7

REGISTRE ENTRADA

260/17

DATA

31/10/17
08/11/17

DNI

...175R
...309K

MOTIU

No compleix la base 4a
Presentat fóra de termini

Segon. Concedir, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, un termini de 5 dies hàbils als
interessats, a comptar des de l’endemà d’aquesta notificació al BOP de Lleida, per a presentar esmenes o
reclamacions.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 41 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El llistat d’admesos i exclosos s’elevarà a definitiu sense necessitat de nova publicació, si durant el termini
d’audiència no es presenta cap reclamació.
Tercer. Atès que totes les persones admeses tenen acreditat el nivell C de Català, no cal fer la prova de
català.
Quart. Convocar a les persones admeses el proper dimarts dia 28 de novembre de 2017, a les 10.00 hores,
a l’Ajuntament de Castelló de Farfanya (plaça Major, 1 ).
Cinquè. El Tribunal qualificador del concurs estarà composat, d’acord amb la base sisena de la
convocatòria, per les següents persones:
President: representant del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida o
tècnic en la matèria.
Titular: Sr Jordi Montoliu Chia
Suplent: Sra Teresa Colomer Cugat
Vocal: representant de la Direcció General de l’Administració Local.
Titular: Sra. Neus Bernaus i Gaset
Suplent: Sr. Josep M. Profitós i Güil
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Vocal: representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o tècnic en la matèria.
Titular: Sra. Gemma Orteu Barrabés
Suplent: Sra. Assumpció Aubets i Cases
Sisè. Convocar als membres del tribunal qualificador el proper dimarts dia 28 de novembre de 2017 a les
10.00 hores a l’Ajuntament de Castelló de Farfanya (plaça Major, 1 ).
Setè. Exposar aquests acords al tauler d’anuncis de la Corporació, a la web municipal i notificar els
esmentats acords als interessats mitjançant la publicació d’aquesta resolució al BOP de Lleida.
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