
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I REALITZACIÓ DE  LES PROVES DE 
SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA DE TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA DE SERVEIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 
PER CONCURS-OPOSICIÓ 

 
(Exp. 4311910007-2022-0000054) 
 
Puigpelat, 10 de maig de 2022 
 
A la seu de l’Ajuntament de Puigpelat, a les 9 hores, es reuneix i constitueix el Tribunal 
qualificador dels aspirants per a realitzar les proves selectives per a la constitució 
d’una borsa de treball de peó per l’Ajuntament de Puigpelat. 
  
Composició del Tribunal: 
 

- Sr. Josep Alsina Rull, President del Tribunal 

- Sra. Cecília Salvany Punsoda,  vocal de Tribunal 

- Sr. Miquel Díez Rodriguez, vocal, qui exercirà de secretari del Tribunal. 
 

El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors. 
 
La Presidenta declara que no concorre, en cap dels membres, cap causa d’abstenció o 
recusació d’acord amb la documentació que obra a l’expedient. 
 
Un cop constituït el Tribunal qualificador, se segueix l’ordre del procediment de 
selecció d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria, publicada en el BOPT de 27 
de desembre de 2021. 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
a) Fase de coneixement de llengües, en cas de que hi hagi persones aspirants 

que hagin de fer aquestes proves: 
 

1) Llengua catalana 
 

Compareixen a realitzar la prova els aspirants següents: 
 

- Cases Castillo, Eduard 

- Fabregas Gallart, Josep 
 

Resultat de la prova: 
 

- Cases Castillo, Eduard - NO APTE 

- Fabregas Gallart, Josep - NO APTE 
 
Per aquest motiu, el Tribunal acorda: 
 
Primer.- Traslladar la present acta a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Puigpelat. 
 
Segon.- Declarar deserta la convocatòria del procés selectiu d’una plaça de 
funcionari/ària interí/ina de tècnic/a especialista de serveis municipals de l’Ajuntament 
de Puigpelat per concurs-oposició i constitució d’una borsa de treball (exp. 
4311910007-2022-0000054). 
 



Tercer.- Exposar al públic el resultat d’aquesta convocatòria. 
 
El Tribunal dona per finalitzada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 
13:00 hores. 
 
Contra la aquest acord pot interposar-se recurs d’alçada davant el president de la 
corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
Puigpelat, 10 de març  de 2022 
 
Vocal / Secretari del Tribunal    President del Tribunal 
 
 
 
 
 
 
Miquel Díez Rodríguez    Josep Alsina Rull 
 
 
Vocal del Tribunal 
 
 
 
 
 
Cecília Salvany Punsoda 
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