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ORDRE

NÚM.
RGTRE

DNI

ACREDIT
A
CATALÀ

1
2

1276/18

...49191H

SÍ

1279/18

...33313W

SÍ

3

1335/18

...91557H

SÍ

4

1373/18

...47877Z

SÍ

5

1535/18

...57269T

NO

6

1548/18

...80743K

SÍ

7

1550/18

...88412P

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

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

RESOLC

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

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,

Codi Segur de Validació

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en el concurs oposició lliure per a la
provisió en propietat d’una plaça funcionarial d’auxiliar administratiu, adscrita inicialment a
l’àrea de recaptació i de conformitat amb les bases reguladores d’aquest procés aprovades
juntament amb la convocatòria, mitjançant acord de la junta de Govern de data 2 de gener de
2018, (BOP 14, de 19/01/2018 – DOGC 7547, de 30/01/2018 – BOE 63, 13/03/2018) i de
conformitat amb allò que disposa l’art 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases del Règim Local.
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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: 2018/2 (03.03.00) -

Metadades
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...03753C

SÍ

11

1584/18

...81651F

SÍ

12

1589/18

...95911V

SÍ

13

1594/18

...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.
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.
No hi ha aspirants exclosos en aquest procediment.
SEGON. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:
— President: ANTÒNIA VILLALBA CASTRO, Ajuntament d’Almacelles.
— Suplent: CRISTOBAL POQUET BUIL, Ajuntament d’Almacelles
— Vocal: SRA. ELENA CASTELLÓ GIBERT, designat per l’EAPC.
— Suplent: SRA. CRISTINA MARTINEZ TURULL, designat per l’EAPC.
— Vocal: SR. JUAN MANUEL MOLL MAESTRE, designat per l’EAPC.
— Suplent: SR. LUIS RODRIGO MARTINEZ, designat per l’ EAPC.
— Vocal: SRA. MONTSERRAT VANDRELL AYNÉS, Consell Comarcal del Segrià.
— Suplent: SR. LLORENÇ DAGO JOVÉ, Consell Comarcal del Segrià.
— Vocal: SR. AGUSTIN MUÑOZ MUÑOZ, designat per l’EAPC.
— Suplent: SRA. CRISTINA GILART PROS, designat per l’EAPC.
— Secretari: ÒSCAR LALANA FOJ, Ajuntament d’Almacelles.
— Suplent: CARME MODESTA JUSTRIBÓ ARNÓ, Ajuntament d’Almacelles.
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TERCER. 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.

QUART. Que es publiquin les relacions provisionals d'admesos en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a l’e-Tauler. Així mateix estarà a
disposició dels interessats a la web municipal http://www.almacelles.cat a l’apartat “processos
de selecció de personal”.
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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SÍ
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...31063H
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...31196R

9

1551/18
1896/18
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CINQUÈ. La data màxima d’inici de les proves serà el dia 20 de juny de 2018. La convocatòria a
la primera prova es farà pública amb una antelació mínima de 48 hores al tauler d’anuncis, etauler i web municipal.

