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DECRET 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Peó de la Brigada de manteniment. 
 
Fets 
 
1. El dia 14 de maig de 2021, mitjançant acord del Ple, es van aprovar la convocatòria i 
les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una placa 
de Personal d’oficis, per proveir un lloc de treball de Peó de la Brigada de 
manteniment, en règim de personal laboral fix, inclosa en l’escala d’Administració 
Especial, subescala de Serveis Especials, Grup E (Agrupacions Professionals). 
 
2. Aquestes bases foren publicades íntegrament al BOP núm. 99, de data 25 de maig 
de 2021, essent l’últim dia per a presentar la solꞏlicitud i la resta de documentació 
requerida a les bases el dia 14 de juny de 2021. 
 
3. El dia 24 de juny de 2021, es publicà al tauler d’edictes de l’Ajuntament la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar al present procés de selecció 
i es va obrir el termini per a presentar alꞏlegacions, durant 10 dies hàbils a partir de 
l’endemà d’aquesta publicació, és a dir fins el dia 8 de juliol de 2021, inclòs. 
 
4. En data 29 de juny de 2021 mitjançant registre d’entrada número 2021/543, 
l’aspirant amb identificació ****7182E va presentar escrit mitjançant el qual va adjuntar, 
còpia de la titulació exigida a l’apartat 3.2.c), i declaració responsable de mèrits 
alꞏlegats signada, i per tant s’accepta l’esmena i queda admès/a al procés selectiu. 
 
5. El dia 30 de juny de 2021 la Sra. Silvia Herce Bonet va comunicar via telefònica que 
renunciava a formar part d’aquest Tribunal de selecció. 
 
6. En data 1 de juliol de 2021 mitjançant registre d’entrada número 2021/558, l’aspirant 
amb identificació ****9276P va presentar escrit mitjançant el qual va adjuntar, model 
normalitzat de solꞏlicitud signat, còpia de la titulació exigida a l’apartat 3.2.c), i 
declaració responsable de mèrits alꞏlegats signada, i per tant s’accepta l’esmena i 
queda admès/a al procés selectiu. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, determina que, una vegada  finalitzat el termini 
de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha d’aprovar la relació 
d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador, i 
fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar  les proves així com l’ordre 
d’actuació dels aspirants, en el termini màxim d’un mes. 
 
2. La publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis substitueix la notificació, 
segons l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la base cinquena. 
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Per tant, en ús de les facultats que em confereixen les bases esmentades, RESOLC: 
 
Primer.- Declarar aprovada DEFINITIVAMENT la següent llista d’admesos i exclosos 
per participar al present procés de selecció, amb indicació de l’acreditació o no del 
nivell de català requerit, i si s’escau, els motius d’exclusió. 
 
Al mateix temps, comunicar als aspirants que la seva identificació s’ha determinat amb 
els quatre últims dígits del DNI i la lletra. 
 
A. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català 
requerit: 

Identificació persona 
aspirant/a 

 
Prova de català (A2) 

 
****6241F 

 
EXEMPT/A 

 
****7182E 

 
NO EXEMPT/A 

 
****9276P 

 
EXEMPT/A 

 
B. ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió: 
 

Identificació 
persona 
aspirant 

 
Prova de català 
(A2) 

 
Motius de l’exclusió 

****0445Z NO EXEMPT/A 
No acredita estar en possessió de la titulació exigida a 

l’apartat 3.2.c) 

  
Segon.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, 
que estarà format per les següents persones: 
 

PRESIDENT - Titular.- José Luís Pargaña Escudero, tècnic del Consell Comarcal  de l’Alt 
Urgell 
Suplent.-Godofredo Garcia Grasa, tècnic del Consell Comarcal  de l’Alt Urgell 

VOCALS - Titular.- Roser Español Bada, com a representant de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya 
 

 - Titular.-. Patricia Ramírez Aymerich, SAT del Consell  Comarcal  
Suplent.-. Antonio Marzo Usón, SAT del Consell Comarcal  

 
Secretari/ària: Exercirà les funcions de secretari/ària el vocal que és SAT del Consell 
Comarcal o el seu suplent. 
 
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 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
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En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les 
circumstàncies assenyalades en l'article esmentat s'abstindrà de participar en el 
procés selectiu i ho comunicarà al president del Tribunal que resoldrà el que sigui 
procedent. 
 
Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal en 
qualsevol moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa l'article 24 
de la Llei abans citada. 
 
Tercer.- Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que 
s’assenyala a continuació per a la seva constitució: 

 
Data: 20 de juliol de 2021 
Hora: A les 8:45 hores. 
Lloc: Edifici de l’Ajuntament de Peramola, situat al Carrer Frederic Ribó, 8 de 
Peramola. 

 
Quart.- Convocar als aspirants admesos no exempts de realitzar la prova de llengua 
catalana i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització 
d’aquesta prova: 
 

Data: 20 de juliol de 2021 
Hora: A les 9:00 hores. 
Lloc: Edifici de l’Ajuntament de Peramola, situat al Carrer Frederic Ribó, 8 de 
Peramola. 

 
Aspirants convocats a la prova de català: 

Identificació persona 
aspirant/a 

 
Prova de català (A2) 

 
****7182E 

 
NO EXEMPT/A 

 
Per la realització d’aquesta prova es comptarà amb la colꞏlaboració d’un/a tècnic/a del 
Consorci de Normalització Lingüística. 
 
Cinquè.- Convocar als membres del tribunal, al personal aspirant admès i als 
aspirants que han superat la prova de llengua catalana, i fixar el dia, l’hora i lloc que 
s’assenyala a continuació per a la realització de la prova de pràctica de la fase 
d’oposició: 
 

Data: 21 de juliol de 2021 
Hora: A les 10:00 hores. 
Lloc: Edifici de l’Ajuntament de Peramola, situat al Carrer Frederic Ribó, 8 de 
Peramola. 

 
Els aspirants hauran de portar mascareta higiènica obligatòriament. 
 
Sisè.- Posteriorment el tribunal durà a terme la fase de concurs d’aquest procés 
selectiu. La fase d’entrevista serà optativa a criteri de l’òrgan de selecció. 
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Setè.- Comunicar als aspirants que una vegada el Tribunal tingui les puntuacions les 
publicarà a la pàgina web municipal, www.peramola.cat. 
 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal, i procedir a la seva 
publicació a la web municipal de la corporació, i al tauler d’edictes de l'Ajuntament. 
 
Novè.- D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació 
d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades. 
 
Desè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària. 
 
 
Peramola, 9 de juliol de 2021 
 
L’Alcaldessa       Davant meu 

La secretària interventora 
   
 
                                          
   
        
Gemma Orrit Capdevila     Maria Teresa Solsona Vila 
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