
DECRET NÚM. 68/2016 
 
Vist que mitjançant decret d’alcaldia número 36/2016, de data 27 d’abril de 
2016, es va iniciar el procés de creació d’una borsa de personal tècnic de 
cultura i educació. 
 
Vist que en el mateix decret es van aprovar les bases i la convocatòria per la 
presentació de sol·licituds per la creació d’una borsa de personal tècnic de 
cultura i educació. 
 
Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds. 
 
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos: 
 
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS: 

 
- 77738930-B 
- X-3009303-Y 
- 208829661-X 
- X-5154155-Q 
- 33933969-E 
- 43627807-G 
- 47790786-Y 
- 39391860-J 
- 46113670-G 

 
 
RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS: 
 

- 77475835-J  (1 i 4) 
- 47851433-W  (2) 
- 33959921-F (4) 
- 47696264-Z (4) 
- 47852981-D (3) 

 
1.- L’aspirant exclòs no ha presentat la fotocòpia del DNI. 
2.- L’aspirant exclòs no ha manifestat que estigui en possessió del carnet de 
conduir B1. 
3.- L’aspirant exclòs no ha manifestat estar en possessió del títol de 
diplomat/da universitari/ària o equivalent.  



4.- L’aspirant exclòs no ha manifestat estar inscrit al Servei d’Ocupació Local i 
no estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social. 
 
 
Segon.- Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils, a 
partir de la publicació d’aquest anunci en el tauler d’anuncis i en la web 
municipal per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat 
la seva exclusió. 
 
Tercer.- La composició del Tribunal qualificador és la següent: 
 
 -Presidenta: Anna Clària Vila  

-Vocals: Marta Homs Caralt, Irene Palou Santanera i Sara Blanqué 
Dolado.  

 -Secretària: Teresita Vila Borés. 
 
En el cas que sigui necessari, es procedirà a nomenar els suplents dels 
membres del tribunal per decret d’alcaldia.  
 
Quart.- Publicar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i a 
la pàgina web la llista dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, 
així com la designació del tribunal que realitzarà la baremació.  
 
Cinquè.- Publicar totes les comunicacions d’aquest procediment a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament i del taulell d’anuncis. 
 
 
Prats de Lluçanès, 16 de juny de 2016. 
 
 
 
Isaac Peraire Soler 
Alcalde 
 
 
 


