PRIMER. Aprovar la següent relació d'aspirants ADMESOS provisionalment, amb
indicació també de si han acreditat o no els coneixements requerits de català:
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ORDRE

NÚM.
RGTRE

DNI

ACREDITA
CATALÀ

1

1013/18

...00178K

NO

2

1036/18

...46772J

NO

3

1104/18

...87360F

SI

5

1219/18

...80743K

SI

6

1223/18

...85348L

NO

7

1247/18

...06005W

SI

8

1248/18

...03753C

SI

9

1268/18

...90357X

NO

L’admissió en aquest punt del procés selectiu no pressuposa cap dret en favor de les
persones relacionades i resta subjecta a la posterior acreditació del compliment dels
requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria.

506b8764f98247ba940e8941d8579dba001

D’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 02/01/2018, publicades
en el BOP núm. 14 de data 19/01/2018, DOGC núm. 7547de 30/01/2018 i BOE núm. 46 de
21/02/2018, aquesta Alcaldia, per resolució de data 14 d’abril de 2018 ha acordat:

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

Anunci de resolució del llistat provisional d’admesos i exclosos del concurs oposició (lliure)
plaça auxiliar administratiu/va adscrit a Serveis tècnics-Urbanisme.

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

AJUNTAMENT D’ALMACELLES Regidoria de RRHH.

Codi Segur de Validació

Expedient: 2018/25 (03.03.00) -Provisió de llocs de treball

Url de validació

DILIGÈNCIA

MOTIU/S
D’EXCLUSIÓ

...93333F

A. B. C.

A. No acredita la condició de la base 2c) sobre edat.
B. No acredita la condició de la base 2d) sobre titulació.
C. No ha abonat els drets d’examen.
TERCER. Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de la
publicació d'aquest anunci en Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per formular
reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió. Transcorregut
el termini de deu dies sense que s’hagin presentat reclamacions la relació provisional
d’admesos i d’exclosos s’elevarà a definitiva sense necessitat de nou acord.
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QUART. Que es publiquin les relacions provisionals d'admesos i exclosos en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a l’eTauler.
Així mateix estarà a disposició dels interessats a la web municipal
http://www.almacelles.cat a l’apartat “processos de selecció de personal”.
CINQUÈ. A tenor d’allò que disposen les bases 4a i 6a de les que regulen aquesta
convocatòria, i en atenció al fet que no s’ha pogut designar a temps algun dels
membres del tribunal per les administracions a què s’ha sol·licitat, s’emetrà en
resolució separada i es donarà publicitat de la mateixa al taulell d’anuncis de la
corporació així com a l’eTauler. També estarà a disposició dels interessats a la web
municipal en el mateix apartat indicat al punt anterior, als efectes de publicitat i
recusació, si s’escau, dels membres que es designin. Així mateix aquesta resolució
contindrà també la data límit per a la convocatòria a la primera prova.

506b8764f98247ba940e8941d8579dba001

4 1215/18

DNI

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

NÚM.
RGTRE

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

ORDRE

Codi Segur de Validació

SEGON. Aprovar la següent relació d'aspirants EXCLOSOS provisionalment, amb
indicació dels motius d’exclusió:

Url de validació

Igualment, la comprovació de falsedat o error en les dades que s’han tingut en
consideració per admissió dels aspirants, apreciada en qualsevol moment del procés,
comportarà la seva exclusió immediata amb aplicació del procediment administratiu
que correspongui.

Josep Ibarz Gilart

07/05/2018 Alcalde
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

Almacelles, 3 de maig de 2018

Url de validació

Josep Ibarz i Gilart
Alcalde

