
 

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia de 9 de març de 2018, s’ha aprovar la llista definitiva d’admesos i 
exclosos dels candidats a proveir una plaça de monitor/a en el lleure per al Centre 
Obert Casal Marino de les Borges Blanques.

La qual cosa es fa pública

DECRET  D’ALCALDIA  ELEVANT  A  DEFINITIVA  LA  LLISTA  D’ADMESOS  I 
EXCLOSOS DELS CANDIDATS/TES A PROVEIR LA PLAÇA DE MONITOR/A EN EL 
LLEURE PER AL CENTRE OBERT CASAL MARINO DE LES BORGES BLANQUES

Fets:

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 22 de 
gener  de  2018,  va  aprovar  les  bases generals  de la  convocatòria  d’una  plaça  de 
monitor/a en el lleure per al Centre Obert Casal Marino de les Borges Blanques.

L’anunci va ser publicat en el BOP de Lleida núm. 21 de 30 de gener de 2018 i a 
través  de  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament,  a  partir  del  dia  31  de  gener  de  2018, 
finalitzant el termini per presentar sol.licituds per prendre part en el procés selectiu el 
dia 20 de febrer de 2018.

S’ha examinat la relació d’aspirants presentat per cobrir l’esmentada plaça.

D’acord amb la Base 4, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol.licituds i 
dins els 5  dies hàbils  següents,  es farà  pública  la  relació de persones admeses i 
excloses  al  tauler  d’anuncis  electrònic  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques, 
havent-hi  5 dies des de l’endemà de l’exposició pública perquè els qui hagin estat 
exclosos,  esmenin  les  faltes  que  calgui  o  acompanyin  els  documents  que  siguin 
preceptius. Les possibles reclamacions s’han de resoldre en els 30 dies següents a la 
finalització del termini per a la seva presentació.

La llista provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat nova de publicació, si en el 
termini indicat no es presenten reclamacions.

D’acord  amb  la  Base  6.2,  aquelles  persones  que  no  acreditin  disposar  dels 
coneixements bàsics de llengua catalana o castellana hauran de realitzar una prova de 
coneixements lingüístics en llengua catalana.

Per Decret d’Alcaldia núm. 44 de 23 de febrer de 2018 s’ha aprovat la llista provisional 
d’admesos i exclosos entre els aspirants que han presentat sol.licitud per prendre part 
en el procés selectiu per cobrir una plaça de monitor/a en el lleure per al Centre Obert 
Casal Marino de les Borges Blanques:

LLISTA PROVISIONAL D’AMESOS:

Cognoms i Nom DNI Exempts  de  realitzar  la  prova  de 
català

Reig Fusté Victòria 78097191R Excempt
Domènech Miquel Júlia 48059777-N No excempt
Salinas Brusau Judith 47693282E Excempt
Viladegut Reñé Anna 47981825F Excempt
Domingos Machado Edilma 49757613B No exempt

 



 

LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS:
Cognoms i Nom DNI Motiu d’exclusió
Alberich Farré Carina 48052159F Títol de Monitor en el Lleure no expedit 

per la Direcció General de Joventut
Cau Cases Victòria 78103304L No  disposa  del  Títol  de  Monitor 

d’activitats en el Lleure

Havent-se fet pública la llista a través del tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques, no s’han presentat al.legacions ni reclamacions al respecte.

S’ha completat la documentació justificativa dels mèrits al.legats, per part d’alguna de 
les candidates presentades.

Per aquest motiu, 

RESOLC:

Primer.- Elevar a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos entre els aspirants 
que han presentat sol.licitud per prendre part en el procés selectiu per cobrir una plaça 
de monitor/a en el lleure per al Centre Obert Casal Marino de les Borges Blanques:

LLISTA DEFINIVITA D’AMESOS:

Cognoms i Nom DNI Exempts  de  realitzar  la  prova  de 
català

Reig Fusté Victòria 78097191R Excempt
Domènech Miquel Júlia 48059777-N Excempt
Salinas Brusau Judith 47693282E Excempt
Viladegut Reñé Anna 47981825F Excempt
Domingos Machado Edilma 49757613B No exempt

LLISTA DEFINITIVA D’EXCLOSOS:
Cognoms i Nom DNI Motiu d’exclusió
Alberich Farré Carina 48052159F Títol de Monitor en el Lleure no expedit 

per la Direcció General de Joventut
Cau Cases Victòria 78103304L No  disposa  del  Títol  de  Monitor 

d’activitats en el Lleure

Tercer.- Contra la resolució aprovant provisionalment la llista d’admesos i exclosos no 
es pot interposar recurs, al considerar-se un acte de tràmit no qualificat.

Quart.-  Les  aspirants  admeses  seran  convocades  degudament  a  realitzar  la  fase 
d’entrevista davant el tribunal qualificador.

Cinquè.-  Donar  compte  d’aquesta  resolució  al  Ple  de  l’Ajuntament  en  la  propera 
sessió que celebri.”

Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge

La secretària del Tribunal
Tere Garanto Solsona
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