Anunci del llistat definitiu d’admesos i exclosos per provisió de lloc de treball de
Secretaria Intervenció i constitució d’una borsa de treball. (Exp. 1805/2020)
En compliment de les bases reguladores del procès de selecció per cobrir amb caràcter
interí el lloc de treball de secretaria de classe Tercera subescala Secretària-Intervenció de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, i constitució d’una borsa de treball, aprovades en sessió
Plenària de data 14 de desembre de 2020, publicat al BOP número 17 de data 27 de gener
de 2021, al DOGC número 8332 de data 3 de febrer de 2021, al tauler d’anuncis de la seu
electrònica i a la web de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Vist l’acord en sessió plenària de data 8 de març de 2021, de modificació de les puntuacions
corresponents a les diferents fases del procès de selecció esmentat, publicat al BOP núm.
52 de data 17 de març de 2021, al DOGC número 8372 de data 24 de març de 2021, al
tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la web de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 2021-0218, de data 14 de setembre, es va aprovar la
relació provisional de persones admeses i excloses del procés per cobrir amb caràcter interí
el lloc de treball de Secretaria-Intervenció, reservat a habilitat amb caràcter nacional, de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Finalitzat el termini de presentació d’al.legacions a la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos, no s’han presentant al.legacions.
Per resolució d’Alcaldia número 2021-0243 de data 8 d’octubre, s’ha aprovat la relació
definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la provisió del lloc de
treball de Secretaria-Intervenció, reservat a habilitat amb caràcter nacional, vacant en la
plantilla municipal, del tenor literal següent:
«PRIMER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i exclosos de
la convocatòria referenciada:
Aspirants d’admesos i d’exempts de realitzar la prova per acreditar els coneixements
de llengua catalana:
CIF

Registre d'Entrada

Data d'Entrada

Prova català

78083303M

2021-E-RE-211

24/02/2021

Exempt/a

47111866T

2021-E-RE-130

08/02/2021

Exempt/a

78092149L

2021-E-RE-313

07/04/2021

Exempt/a

47858541A

2021-E-RE-340

16/04/2021

Exempt/a

39397272C

2021-E-RE-300

29/03/2021

Exempt/a

46779364D

2021-E-RE-231

02/03/2021

Exempt/a

78101479B

2021-E-RE-226

28/02/2021

Exempt/a

43713814Z

2021-E-RE-121

05/02/2021

Exempt/a

47931636G

2021-E-RE-234

03/03/2021

Exempt/a

52304244J

2021-E-RE-230

01/03/2021

Exempt/a
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78151085Y

2021-E-RE-204

22/02/2021

Exempt/a

39471502Y

2021-E-RE-141

10/02/2021

Exempt/a

78100425S

2021-E-RE-122

05/02/2021

Exempt/a

47900902K

2021-E-RE-361

23/04/2021

Exempt/a

47931196R

2021-E-RE-229

01/03/2021

Exempt/a

47940266D

2021-E-RE-212

24/02/2021

Exempt/a

47164023Q

2021-E-RE-345

19/04/2021

Exempt/a

38801555A

2021-E-RE-118

03/02/2021

Exempt/a

Aspirants d’admesos i no exempts de realitzar la prova per acreditar els coneixements
de llengua catalana:
CIF

Registre d'Entrada

Data d'Entrada

Prova català

43452675V

2021-E-RE-137

10/02/2021

No exempt/a

40891724R

2021-E-RE-354

22/04/2021

No exempt/a

Aspirants exclosos:
Registre d'Entrada

Data d'Entrada

Motiu de l'exclusió

47695228J

2021-E-RE-124

07/02/2021

No aporta documentació
segons base quarta

47858266G

2021-E-RE-309

05/04/2021

No aporta documents segon
base quarta

47681894L

2021-E-RE-233

03/03/2021

No aporta documents segon
base quarta

47935895P

2021-E-RE-151

12/02/2021

No aporta documents segons
base quarta

46976474D

2021-E-RE-216

25/02/2021

No aporta documents segons
base quarta

47685444G

2021-E-RE-131

08/02/2021

No aporta documents segons
base quarta

46363149W

2021-E-RE-192

18/02/2021

No aporta documents segons
base quarta

47698808M

2021-E-RE-120

04/02/2021

No aporta documents segons
base quarta

47691184V

2021-E-RE-182

17/02/2021

No aporta documents segons
base quarta

SEGON. Emplaçar els candidats admesos no exempts de realitzar la prova de coneixements
de llengua catalana, per al dia 13 d’octubre de 2021, a les 08:30 hores, a la Biblioteca
Municipal d’Artesa de Segre – Edifici Cubbtural – Carrer València, 1 d’Artesa de Segre.
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CIF

TERCER. Emplaçar els candidats admesos exempts de realitzar la prova per acreditar els
coneixements de llengua catalana i els aspirants no exempts que hagin superat la prova de
llengua catalana, per la realització del primer exercici, prova pràctica, per al dia 18
d’octubre de 2021, a les 10:00 hores, a la Biblioteca Municipal d’Artesa de Segre –
Edifici Cubbtural – Carrer València, 1 d’Artesa de Segre
Tots els aspirants hauran de comparèixer al procés selectiu proveïts de mascareta, bolígraf
blau i s’hauran d’acreditar mitjançant el DNI.
QUART.
Publicar
a
la
seu
electrònica
d'aquest
Ajuntament
[http://artesadesegre.eadministracio.cat] i, si escau, en el Tauler d'anuncis, per a major
difusió, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, així com la
la data de convocatòria per al primer exercici.»
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, davant d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la
recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui
resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.
A Artesa de Segre, a la data de la signatura electrònica.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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L’alcalde,

