AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA D’ÀNEU
Av. Vall d’Àneu, 8
25597 LA GUINGUETA D’ÀNEU
Tel: 973626067 – Fax: 973626711
E-mail: ajuntament@guingueta.ddl.net - Web: http://guingueta.ddl.net/

ANUNCI
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés
selectiu la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs oposició,
per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest
Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació
de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup
A1, que ha quedat vacant, es fa públic que per decret de l’Alcaldia núm. 77 /2019
25 de juliol, s’ha acordat:
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que
han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta
convocatòria:
ADMESOS:
Núm. Registre
d’entrada
2019-458
2019-464
2019-476
2019-de 496 a 499
2019-501
2019-502
2019-503
2019-511

DNI
*****768X
*****524B
*****122Q
*****175R
*****711X
*****654R
*****135N
*****726K

EXCLOSOS
DNI
*****540J

MOTIU EXCLUSIÓ
No acredita condicions exigides a la convocatòria

Els aspirants exclosos per no figurar en la llista provisional d’admesos tenen un
termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació del present
anunci (tauler d’anuncis i a l’E-tauler: tauler electrònic de l’ajuntament de La
Guingueta d’Àneu) per a formular reclamacions i fer esmenes. Si no es presenta
reclamacions la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense
necessitat de nova resolució.
Segon. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents
proves a:
Membres proposats pel Col·legis de secretaris
d’Administració Local de Lleida
 President/a
Titular: Pere Pascual Frances
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Núm. Registre
d’entrada
2019-500
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Suplent: Joan Castells Baulies
Membres proposats per l’Escola d’Administració Pública
 Vocals:
Vocal titular : Núria Fontanet Colell
Vocal suplent: Montserrat Pagès Llop
Vocal titular: Roser Solano Galan
Vocal suplent: Carme Maria Marugan Vallvé
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques.
Tercer. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són
convocats per a la realització de la prova a l’Ajuntament de La Guingueta d’Àneu
Av. Vall d’Àneu, 8 el dia 19 d’agost de 2019 a les 10:00 hores.
Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a
l’E-tauler.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin
coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació
i a l’E-tauler, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i
com es desprèn de l’art. 42 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu
comú.
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Sisè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi
caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva publicació.
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