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RESOLUCIÓ DE PRESIDENCIA 
NÚMERO 27/2021 DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT DE 
SELECCIÓ PER TAL D’OCUPAR UNA PLAÇA DE GESTOR COMPTABLE DE LA 
COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL, NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ 
DE LA DATA, HORA I LLOC DE BAREMACIÓ DE MERITS 
 
ANTECEDENTS 
Per Resolució de Presidència 21/2021 de 27 d’octubre de 2021 es van aprovar les bases per a la 
regulació del procés de selecció, mitjançant concurs lliure, per tal d’ocupar una plaça de gestor 
administratiu en comptabilitat en règim laboral temporal de la Comercialitzadora Torres de Segre, sl. 
 
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPLL número 215 de data 8 de 
novembre de 2021 així com a la web www.torresenergia.cat, a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Torres de Segre i al seu e-tauler. 
  
El dia 18 de novembre de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part 
en el procés de selecció. Dins del termini concedit s’han presentat un total de 12 sol·licituds. 
 
S’ha fet proposta dels membres que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció. 
 
Atès el contingut del punt 5.1 de les bases on es fa menció de l’admissió dels aspirants. 
 
FONAMENTS DE DRET 
L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de 
les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president 
de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos 
i exclosos, fixant el dia, hora i lloc de la baremació i qualificació dels mèrits de cada aspirant. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat 
sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria: 
 
RELACIÓ D’ADMESOS: 
 
DNI: ...307C 
DNI: ...405W 
DNI: ...601M 
 
RELACIÓ DE NO ADMESOS: 
 
DNI: ...136C No acredita compliment requisits Art 3.1D / No aporta doc. Art 4.1 i 4.3 (Annex I-II-III) 
DNI: ...654E No acredita compliment requisits Art 3.1D / No aporta doc. Art 4.1 i 4.3 (Annex I-II-III) 
DNI: ...487R  No aportació documents article 4.1 (Annex I) i art. 4.3 D i E (annex II i annex III)  
DNI: ...089M No acredita compliment requisits Art 3.1D / No aporta doc. Art 4.1 i 4.3 (Annex I-II-III) 
DNI: ...270X No aportació documents article 4.1 (Annex I) i art. 4.3 D i E (annex II i annex III) 
DNI: ...833W  No acredita compliment requisits Art 3.1D / 
DNI: ...626M No acredita compliment requisits Art 3.1D / 
DNI: ...261W No acredita compliment requisits Art 3.1D / No aporta doc. Art 4.3 D (Annex III) 
DNI: ...641G No acredita compliment requisits Art 3.1D / No aporta doc. Art 4.3 D (Annex III) 
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Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen a la web 
www.torresenergia.cat, a l’etauler de l’ajuntament de Torres de Segre i a la seva web. 
 
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen 
un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de la present 
resolució (tauler o plana web) per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista 
provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució. (Article 5.1 
de les bases) 
 
Segon. Designar com a membres del tribunal qualificador a les següents persones: 
 

Presidenta: 
Maria José Duque Vidal. (Titular). Secretaria interventora de l’ajuntament de Torres de Segre. 
 
Vocals:  
Pere Biedma i Agüera. (Titular). Secretari de l’ajuntament d’Alcarràs. 
 
Josep  Maria Miró Hidalgo  (Titular). Secretari del Consell d’Administració de la Comercialitzadora 
Torres Energia, sl. Realitzarà les funcions de secretari del tribunal 

 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de 
les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la LRJPAC. 
 
Tercer. El tribunal qualificador es constituirà el dia 24 de novembre de 2021, a les 13:00 hores a les 
oficines municipals de l’Ajuntament de Torres de Segre (Plaça Església, 1), per a la baremació i 
qualificació dels mèrits de cada aspirant, així com per resoldre aquelles situacions legals que es puguin 
presentar.  
 
En cas de ser necessari, s’anunciarà la data, hora i lloc de realització de les entrevistes personals als 
aspirants admesos, així com dels exercicis en fase d’entrevista curricular (Art 6.5) d’acord amb el 
contingut dels plecs, mitjançant exposició pública en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web de 
l’Ajuntament de Torres de Segre i de la comercialitzadora Torres Energia, sl 
 
En cas que algun aspirant no hagi pogut acreditar documentalment la possessió del nivell de català 
exigit, s’establirà en el seu cas la relació numerada i se’ls convocarà en la data, hora i lloc que es 
determini, per a la realització de la prova, d’acord amb el que s’estableix al punt 3 de les bases 
reguladores. 
 
Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’edictes de la corporació i a la 
web municipal, seu electrònica així com a la web www.torresenergia.cat 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i 
procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web de l’Ajuntament i de la 
societat Torres Energia, sl. 
 
Sisè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via 
administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de 
la seva publicació. 
 
 
Joan Carles Miró Puigvecino 
President 
Torres de Segre, a 22 de novembre de 2021. 
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