Aspirants admesos/es:
DNI
43723637Q
50741500G
43708767G
43741378R
48009120R
47692636C
47856058G
40865834D

Prova de Coneixements de Català (Nivell C1)
Exempt
No exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempt
Exempt

Aspirants exclosos/es:
El/els motiu/s d’exclusió, s’expressen d’acord amb el següent codi:

Josep Ibarz Gilart
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CODI
01
DNI

DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D’EXCLUSIÓ
No es presenta titulació exigida.
Prova de Coneixements de
Català (Nivell C1)

Codi d’exclusió

43c922eda24d448b9b2f55e447d324e1001

Primer.- Aprovar la relació provisional, per ordre de presentació, d’aspirants admesos/es i
exclosos/es:

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

RESOLC:

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

L’alcalde de l’Ajuntament de Almacelles, per decret de data 23 de març de 2017, fent ús de les
facultats i les competències que té atribuïdes, i d’acord amb el que disposa les bases de la
convocatòria del procés selectiu per a la provisió amb caràcter interí de la plaça d’Interventor
de l’Ajuntament, publicades al DOGC de 8 de febrer de 2017, i de conformitat amb l’article
21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim Local, ha disposat el
següent acord:

Codi Segur de Validació

EDICTE

Url de validació

Expedient: 2017/76 (03.02.00) -Selecció de personal

President/a: Teresa Colomer Cugat (titular)
Ramon Bernaus Abellana (suplent)
Vocal 1:

M. Neus Bernaus Gaset (titular)
Josep Maria Profitos Güil (suplent)

Vocal 2:

Emili Toran Montserrat (titular)
Ester Abellana Mogués (suplent)

Secretari:

Ramon M. Cornellana Puigarnau

Quart.- La data de realització de la prova de coneixement de la llengua catalana es celebrarà el
dia 20 d’abril, a les 10 hores, a la seu de l’Ajuntament d’Almacelles. Només hauran d’assistir els
aspirants no exclosos d’aquesta prova. La prova general pràctica per a tots els aspirants que
hagin superat la prova de coneixement de la llengua catalana o estiguin exempts de la mateixa
es celebrarà el dia 25 d’abril, a les 10 hores, a la seu de l’Ajuntament d’Almacelles.
Cinquè.- Es concedeix un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions, a
partir de la publicació de la resolució en la pàgina web. Si no s’hi presenten esmenes, es
considerarà elevada a definitiva la relació provisional d’admesos/es i exclosos/es.
Sisè.- Els membres del Tribunal qualificador podran ser recusats si concorren alguna de les
circumstàncies que preveu l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim Jurídic del
Sector Públic.

Josep Ibarz Gilart
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23/03/2017 Alcalde

Almacelles, març de 2017
L’Alcalde,
Josep Ibarz Gilart

43c922eda24d448b9b2f55e447d324e1001

Tercer.- La composició del Tribunal serà la següent:

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

Segon.- L’admissió en aquest procés selectiu no pressuposa un dret i resta subjecta a la
posterior acreditació del compliment dels requisits establerts a les bases reguladores de la
convocatòria.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003
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Codi Segur de Validació

Exempta

Url de validació

47686646X

