
 

ANUNCI 

dels resultats de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per a cobrir amb 

caràcter definitiu dues places funcionarials de Tècnic Superior, destinació a l’Àrea de 

Serveis Econòmics i a l’Àrea d’Obres, Serveis i Urbanisme, de la plantilla de personal 

funcionari de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure. 

El dia 07.03.2023, a la sala de comissions de l’Ajuntament de Tremp, es va portar a 

terme, pel Tribunal qualificador nomenat, el procés de selecció mitjançant concurs 

segons els criteris establerts a la base 8 de les bases reguladores, amb els següents 

resultats: 

Valoració de mèrits professionals, segons els barems establerts a la base 8.B.1 de les 

bases reguladores. La puntuació obtinguda és la següent: 

Per a la plaça AG-A1-01-F (Obres, Serveis i Urbanisme): 
 

Cognoms i Nom 8.B.1.1 8.B.1.2 TOTAL 8.B.1 (màxim 

60 punts) 

4X6XXX44G 0,00 0,00 0,00 

5X2XXX39B 97,88 0,00 60,00 

 

Per a la plaça AG-A1-02-F (Serveis Econòmics): 
 

Cognoms i Nom 8.B.1.1 8.B.1.2 TOTAL 8.B.1 (màxim 

60 punts)  

4X6XXX44G 0,00 0,00 0,00 

4X7XXX01C 92,24 7,32 60,00 

4X0XXX33Q 0,00 0,00 0,00 

 

A continuació s’exposen les puntuacions obtingudes en base als paràmetres establerts 

a la base vuitena B.2: 

Per a la plaça AG-A1-01-F (Obres, Serveis i Urbanisme): 
 

Cognoms i Nom 8.B.2.1 8.B.2.2 8.B.2.3 8.B.2.4.a* 8.B.2.4.b* TOTAL 8.B.2 

(màxim 40 

punts) 

4X6XXX44G 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 20,00 

5X2XXX39B 0,00 5,00 4,00 0,00 15,00 24,00 

* Aquests apartats no poden superar 10 punts el 8.B.2.4.a i 15 punts el B.2.4.b, ni conjuntament el límit 
màxim de 20,00 punts. 

 
 



 

Per a la plaça AG-A1-02-F (Serveis Econòmics): 
 

Cognoms i Nom 8.B.2.1 8.B.2.2 8.B.2.3 8.B.2.4.a* 8.B.2.4.b* TOTAL 8.B.2 

(màxim 40 

punts) 

4X6XXX44G 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 20,00 

4X7XXX01C 0,00 0,00 4,00 0,00 15,00 19,00 

4X0XXX33Q 0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 20,00 

* Aquests apartats no poden superar 10 punts el 8.B.2.4.a i 15 punts el B.2.4.b, ni conjuntament el límit 

màxim de 20,00 punts. 

Finalment es procedeix a exposar els resultats i puntuacions finals del procés de 
valoració, que queden de la següent manera: 
 
Per a la plaça AG-A1-01-F (Obres, Serveis i Urbanisme): 
 

Cognoms i Nom Base 8.B.1 Base 8.B.2 TOTAL 

4X6XXX44G 0,00 20,00 20,00 

5X2XXX39B 60,00 24,00 84,00 

 
Per a la plaça AG-A1-02-F (Serveis Econòmics): 
 

Cognoms i Nom 8.B.1.1 8.B.1.2 TOTAL  

4X6XXX44G 0,00 20,00 20,00 

4X7XXX01C 60,00 19,00 79,00 

4X0XXX33Q 0,00 20,00 20,00 

 

Vist el resultat final, els membres del Tribunal qualificador acorden elevar a l’Alcaldia la 

proposta de nomenament de 5X2XXX39B per ocupar la plaça convocada de Tècnic 

Superior amb destinació a l’Àrea d’Obres, Serveis i Urbanisme, referència AG-A1-01-F, 

i de 4X7XXX01C per ocupar la plaça convocada de Tècnic Superior amb destinació a 

l’Àrea de Serveis Econòmics, referència AG-A1-02-F, del personal funcionari de 

l’Ajuntament de Tremp. 

Als efectes previstos a la Base 13 de les que regeixen la convocatòria, sobre constitució 

de borsa de treball per haver superat la puntuació mínima de 20 punts, proposar la 

inclusió de l’aspirant 4X6XXX44G a la borsa per la plaça de Tècnic Superior amb 

destinació a l’Àrea d’Obres, Serveis i Urbanisme, referència AG-A1-01-F. I així mateix, 

es proposa la inclusió dels aspirants 4X6XXX44G i 4X0XXX33Q a la borsa per la plaça 

Tècnic Superior amb destinació a l’Àrea de Serveis Econòmics, referència AG-A1-02-F, 

essent l’odre de crida en cas de necessitat el que es derivi de l’aplicació dels criteris 

establerts a la base novena de les bases reguladores. 



 

Contra els actes i les resolucions del Tribunal qualificador es pot interposar recurs 

d’alçada davant l’alcaldessa de l’Ajuntament en el termini i amb les condicions que 

estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Tremp, 8 de març de 2023. 

 

La Presidenta del Tribunal, 

 

Lídia CARBONELL FIGUEROLA 
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