
 

ACTA  DE  CONSTITUCIÓ  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR  DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ  PER  COBRIR  UNA  PLAÇA  D’ARQUITECTE/A 
TÈCNIC/A DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES

A les Borges Blanques, essent les 9:00 hores del dia 29 de novembre de 2018, 
i havent estat convocats prèviament els membres titulars i suplents, es reuneix,  
en sessió constitutiva, el Tribunal Qualificador del concurs oposició, que ha de 
realitzar les proves, qualificar el seu resultat i seleccionar l’aspirant més idoni/a 
per  proveir,  a  través  de  concurs  oposició  lliure,  una  plaça  d’arquitecte/a 
tècnic/a,  grup  A-2,  escala  d’administració  especial,  en  règim  de  personal 
funcionari de carrera, de la plantilla de personal de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques.

Assistents:

Càrrec Titular

Presidenta Ester Torrent Pellisé, secretària interventora de l’Ajuntament de Puigverd de 
Lleida

Vocal Rosa Maria Huguet Puig, arquitecta tècnica, designada per l’EAPC

Vocal Jaume  Domingo  Gatnau,  arquitecte  tècnic,  designat  pel  Col.legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida

Vocal Jordi Prats Giménez, arquitecte tècnic, designat pel Consell Comarcal de les 
Garrigues

Secretària Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de les Borges Blanques

El  Tribunal  és  assistit  per  la  Sra.  Montse  Gilabert  Castellarnau,  assessora 
designada  pel  Consorci  per  la  Normalització  Lingüística  de  Lleida,  per  la 
realització de la prova de coneixements de la llengua catalana.

Ordre del dia:

1.- Constitució del Tribunal.
2.- Realització de la prova de coneixements de la llengua catalana.

Desenvolupament de la sessió:

La presidenta obre la sessió, a les 9:15 hores i declara obert el procés selectiu

1.- CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL 

En  primer  lloc  la  Presidència  dona  possessió  dels  càrrecs  respectius  als 
membres  del  tribunal  qualificador,  els  quals  accepten  i  prometen  complir 
correcta i fidelment la missió encomanada i fan declaració jurada o promesa de 
no trobar-se compresos en les circumstàncies que preveu la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 



 

En  conseqüència,  la  presidenta  declara  vàlidament  constituït  el  tribunal 
qualificador.

Es dona compte de la identitat dels/les aspirants declarats admesos/es segons 
la  relació  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos,  aprovada  per  Decret 
d’Alcaldia núm. 274/2018 de 9 de novembre de 2018, elevada a definitiva amb 
data 27 de novembre de 2018:

Aspirants admesos:
Nom i cognoms aspirant DNI Prova de català

Gifré Ricart Real 78095522-B Exempt

Josep Monné Fort 43720413-N Exempt

Josep Mª Nogué Estradé 47677481-E Exempt

Andreu Vericat Grau 73387735-W Exempt 

Francesc Casals Piera 40899247-A No exempt

Aspirants exclosos: 
Nom i cognoms aspirant DNI

Mari Carmen García Patricio 39912353-Q

A les 9:15 hores, el Tribunal fa una crida nominal dels/les aspirants declarats 
admesos/es, que han de realitzar el primer exercici de la fase d’oposició, de 
coneixements de la llengua catalana

Aspirants presentats/des DNI
Francesc Casals Piera 40899247-A

Es comprova per part del Tribunal que la identitat de l’aspirant presentat a la 
prova, és la que apareix a la relació definitiva d’admesos i exclosos.

A continuació s’inicia la fase d’oposició  amb la realització de la primera prova 
de coneixements de llengua catalana

2.-  REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA 
CATALANA

a) Primera prova: coneixements de llengua catalana

El Tribunal fa lliurament a l’aspirant de la prova de coneixements de la llengua 
catalana facilitada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

L’aspirant disposaran d’un temps de 50 minuts per realitzar la prova.

Finalitzat el temps de realització d’aquest exercici es dona per acabat i es recull  
l’examen,  del  qual,  una  vegada  feta  la  corresponent  revisió  en  resulta  la 
següent qualificació obtinguda:

 



 

Aspirants DNI Qualificació
Francesc Casals Piera 40899247-A Apte

Un  cop  acabada  i  degudament  qualificada  la  prova  de  coneixement  de  la 
llengua catalana, el Tribunal s’emplaça per a la realització del primer i segon 
exercici  de  la  prova  de  coneixements  generals  i  específics,  pel  dia  3  de 
desembre de 2019, a les 9:15 hores.

La presidenta aixeca la sessió, a les 12:35 hores de la qual, com a secretària,  
estenc aquesta acta.

Les Borges Blanques, 29 de novembre de 2018

La presidenta   La vocal

Ester Torrent Pellisé Rosa Mª Huguet Puig

El vocal El vocal

Jaume Domingo Gatnau Jordi Prats Giménez

La secretària

Anna Gallart Oró
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