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Descripció de l’expedient:  Procés per a la convocatòria de places mitjançant procediment extraordinari 

d'estabilització d'ocupació temporal pel sistema de concurs de mèrits. 

 

 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 17-2023 

 

ANTECEDENTS 

Mitjançant Acord de Ple de data 21 de desembre de 2022, s’ha aprovat la convocatòria i les bases 

específiques per cobrir definitivament les places descrites en l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2022 

per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal mitjançant concurs de la plantilla de personal laboral de 

l’Ajuntament de Sunyer, i que han estat publicades al BOP de Lleida  Número 248 de 29/12/2022 i al 

DOGC Núm. 8823B de 30/12/2022. 

Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procés selectiu esmentat 

correspon aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.-  L’article 78 del Decret 214/1990, de 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, en el termini màxim d’un mes, ha d’aprovar la relació d’aspirants admesos i 

exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador.  

Segon.-  L’apartat sisè de les bases que regeixen aquest procés de selecció determina que, un cop 

finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per decret d’alcaldia s’ha d’aprovar la llista d’aspirants 

admesos i exclosos provisionalment, determinar la composició del tribunal qualificador, i, en cas que no 

es proposés l’exclusió de cap persona aspirant, fixar el dia, l’hora, i el lloc de l’acta de valoració dels 

mèrits i de l’inici de la prova de català, en el termini màxim d’un mes.  

En ús de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 

 

RESOLC 

 

PRIMER. APROVAR la llista provisional annexa a aquesta resolució d’aspirants admesos/es i 

exclosos/es en relació al procés selectiu per cobrir definitivament les places descrites en l’oferta pública 

d’ocupació de l’exercici 2022 per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal mitjançant concurs, amb 

indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit, així com la llengua castellana per al cas de les 

persones que no disposin de la nacionalitat espanyola.  

Al mateix temps, comunicar als aspirants que la seva identificació s’ha determinat amb els quatre últims 

dígits del DNI i la lletra.  
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SEGON.  EXPOSAR al públic la relació complerta d’aspirants admesos i exclosos en la pàgina web de la 

corporació i en el tauler municipal d’anuncis d’aquest Ajuntament, així com aquesta resolució. 

 

TERCER. CONCEDIR als aspirants exclosos un únic termini de 5  DIES HÀBILS, comptats des de la 

publicació d’aquesta resolució, per tal que puguin formular les reclamacions oportunes i esmenar els 

defectes que s’hagin produït, exclusivament respecte a la sol·licitud presentada dins el termini i 

respecte la documentació adjuntada a la mateixa.  

 

QUART.-  La composició  del tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, es farà pública un cop és 

disposi de la designació de tots els membre necessaris per constituir el mateix. 

 

CINQUÉ.- Disposar la realització de la prova de llengua castellana per a l’aspirant amb número 

d’identificació  6205-N. 

 

SISÉ. PUBLICAR la present resolució a l’e-Tauler i al web municipal. 

 

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Sunyer a la data de la signatura electrònica. 

 

 
         L' Alcalde,                                                                   davant meu, 
                                                                                             La Secretària  
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ANNEX 

 

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA C1: 

Aspirants admesos:  

IDENTIFICACIÓ  PROVA DE CATALÀ  

 

            7941-H 

 

 

          EXEMPT/A 

 

 

Aspirants exclosos: 

IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

 

          5010-W 

 

EXEMPT/A 

 

No presenta el model de sol·licitud 

en forma (en dependències 

municipals disposa del formulari de 

sol·licitud inclòs a les bases) 

 

 

LLOC DE TREBALL: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2: 

Aspirants admesos: 

IDENTIFICACIÓ  PROVA DE CATALÀ  

 

            6238-H 

 

 

          EXEMPT/A 

 

 

Aspirants exclosos: 

IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

 

          7626-P 

 

EXEMPT/A 

 

No presenta el model de sol·licitud 

en forma (en dependències 

municipals disposa del formulari de 

sol·licitud inclòs a les bases) 

 

IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

 

          7790-D 

 

EXEMPT/A 

No presenta el model de sol·licitud 

en forma (en dependències 

municipals disposa del formulari de 

sol·licitud inclòs a les bases) 
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IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

 

          8814-P 

 

EXEMPT/A 

No presenta el model de sol·licitud 

en forma (en dependències 

municipals disposa del formulari de 

sol·licitud inclòs a les bases) 

 

 

LLOC DE TREBALL: AGUTZIL 

Aspirants admesos:  

IDENTIFICACIÓ  PROVA DE CATALÀ  

 

9597-C 
 

          EXEMPT/A 

 

 

LLOC DE TREBALL: NETEJADOR/A: 

Aspirants admesos:  

IDENTIFICACIÓ  PROVA DE CATALÀ  

 

0334-Y 
 

          EXEMPT/A 

 

IDENTIFICACIÓ  PROVA DE CATALÀ  PROVA DE 

CASTELLÀ 

 

6205-N 

 

          EXEMPT/A                   

 

NO EXEMPT/A 

 

 

 

Aspirants exclosos: 

IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

 

          8814-P 

 

EXEMPT/A 

No presenta el model de sol·licitud 

en forma (en dependències 

municipals disposa del formulari de 

sol·licitud inclòs a les bases) 
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