04/05/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells
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— Vocal: SRA. ALBA ROS GORNÉ, EAPC.
— Suplent: MARIA DEL PILAR CLEMENTE IGLESIAS, EAPC.
— Vocal: SRA. EVA PEREZ LLORDÉS, EAPC.
— Suplent: SR. JAUME ANDRÉS RAMON, EAPC.
— Vocal: SRA. ROSA MARIA PALAU SALA, Diputació de Lleida.
— Suplent: SRA. ROSA MARIA SIRVENT ROJO, Diputació de Lleida.
— Vocal: SRA. EMILIA ÀNGELA BUEDO GARCIA, Diputació de Lleida.
— Suplent: SRA. MARIA TERESA MERINO MORA, Diputació de Lleida.
— Secretari: ÒSCAR LALANA FOJ, Ajuntament d’Almacelles.
— Suplent: CARME MODESTA JUSTRIBÓ ARNÓ, Ajuntament d’Almacelles.

Josep Ibarz Gilart
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03/05/2018 Alcalde

SEGON. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prengui coneixement,
juntament amb la relació nominal provisional dels candidats admesos, a l’efecte de poder
invocar possibles causes d’abstenció si en concorren.

c4d88a629a024df29fdf1ff90314bc2d001

— President: CRISTOBAL POQUET BUIL, Ajuntament d’Almacelles.
— Suplent: ANTÒNIA VILLALBA CASTRO, Ajuntament d’Almacelles

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

PRIMER. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

RESOLC

Codi Segur de Validació

Vistes les propostes de membres realitzades pels Organismes corresponents que han de
formar part del Tribunal que realitzarà la selecció per cobrir una plaça de vacant en la plantilla
municipal, de conformitat amb les bases aprovades per la Junta de Govern, de data 2 de gener
de 2018, i en ús de les meves atribucions,
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JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:

Url de validació

Expedient: 2018/25 (03.03.00) -

Metadades
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Codi Segur de Validació
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Almacelles, en la data de la signatura electrònica.

Url de validació

Per aquells candidats/es que no hagin acreditat la suficiència en els coneixements de la llengua
catalana que s’exigeix en les bases es convoca la prova de català el divendres dia 25 de maig de
2018, a les 10 h a l’edifici municipal Casa Clara, al C. La Mercè núm. 19 d’Almacelles.

Metadades

TERCER. D’acord amb la previsió feta en el Decret 45/2018, que relaciona el llistat provisional
d’admesos i exclosos, la data i hora de l’inici de les proves de la fase d’oposició (Base 7.1.A:
primer i segon exercici, test sobre temari general i tema sobre temari específic ) serà divendres
dia 1 de juny de 2018 a les 9:30h a l’edifici municipal Casa Clara, al C. La Mercè núm. 19
d’Almacelles.

