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ANUNCI D’APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS,  
DESIGNACIÓ TRIBUNAL I FIXACIÓ CALENDARI 

 
Mitjançant la present es publica la part resolutòria del Decret d’Alcaldia núm. 240/2016, 
de data 25 d’octubre de 2016, aprovatòria de la llista definitiva d’admesos i exclosos, 
designació del tribunal i fixació calendari del concurs, que és la següent: 

 
«PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés de 
constitució d’una borsa de treball de tècnica superior en educació infantil de la llar 
d’infants.  
 
LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ:  

 
 

 

 
EXCLOSOS: cap  
 
 
SEGON.- La composició del Tribunal qualificador és la següent: 
 

Cognoms Nom 

Balasch Herrera Carina 

Baró Berney Maribel 

Barreto Sagarribay Lianet 

Boadella Regalado Marina 

Bohigues Fabra 
Clara 
Maria 

Florensa Biescas Montserrat 

Gibert Arnau Anna  

Isaac Rodríguez Miriam 

López López Yolanda  

Martín Aldomà 
Anna 
Maria 

Miró Penelles Ares 

Mitjans Solsona 
Maria 
Asumpció 

Olmo Molina Maria José 

Pérez Abaigar Natalia 

Pérez Antunez Raquel 

Sales Miret Teresa 

Saura Tisell Ares 

Sierra Muñoz Maribel 
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— Presidenta: Sra. Elena Bergés Martín, Secretaria Interventora de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 

— Suplent: Sr. Roger Bosch Batlle, Tècnic de Promoció i Desenvolupament 
Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  

— Vocal 1: Sra. Ma. Dolors Sans Mesalles, representant del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

— Suplent: Sra. Carme Huguet Pena, representant del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

— Vocal 2: Sra. Esther Ibars Roure, representant de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya 

— Suplent: Sra. Mònica Berenguer Sans, representant de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya 

— Secretària: Sra. Teresa Roca Pla, Directora de la llar d’infants municipal LOS 
VAILETS 

— Suplent: un dels vocals del tribunal  
 

 
TERCER. Es fixa el següent calendari per a la realització del concurs:  
 

a) Fase de concurs: La valoració dels mèrits es realitzarà el dia 3 de novembre 
de 2016 a les 13:00 hores a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, Plaça Major, 8, 
de Bell-lloc d’Urgell.  
No serà necessària la presencia dels aspirants.  
 

b) Entrevista personal: Es publicarà la data i hora una vegada realitzada la 
valoració de mèrits.  
 

QUART. Publicar en el Taulell d’Edictes electrònic de l’Ajuntament, la llista definitiva 
dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, així com la designació del 
tribunal, als efectes de possible abstenció i recusació respecte dels membres del 
tribunal, segons article 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.  
 
CINQUÈ. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària ordinària del Ple 
municipal que es celebri.» 

 
Fet que es publica, de conformitat amb allò que estableixen les bases de la convocatòria 
del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de tècnica superior en 
educació infantil de la llar d’infants municipal.  
 
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de la publicació del present anunci, davant de l’Alcalde d’aquest Ajuntament 
de Bell-lloc d’Urgell, 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, o bé 
un recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, 
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en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, 
de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Tot això sens perjudici de que pugueu interposar qualsevol 
altre recurs que estimeu més convenient al vostre dret. 

 
L’Alcalde,  
Carles Palau i Boté 
 
Bell-lloc d’Urgell, 25 d’octubre de 2016  
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