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RESOLC:

Josep Ibarz Gilart
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24/05/2018 Alcalde

Primer.- Acceptar les esmenes de les candidates Verònica Muixí Montenegro i Nerea Torres
Abadias i la justificació presentada en relació a l’acreditació sobre coneixements de llengua
catalana.

87d79921c87d47a7a6093d6f27fe7059001

Aquesta Alcaldia, en compliment de les bases reguladores del procediment selectiu i en ús de
les atribucions conferides per la legislació vigent,

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

Vist que durant el termini d’esmenes i reclamacions al llistat provisional d’admesos i exclosos
s’han presentat esmenes dels candidats Verònica Muixí Montenegro i Nerea Torres Abadias,
presentant sengles certificacions sobre el grau assolit en coneixements de llengua catalana.

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

Vist que per Decret de l’Alcaldia d’Almacelles 2018/45, de 13 d’abril, es va aprovar la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos.

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 serveis tècnics-urbanisme 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 46,
21/02/2018) 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: 2018/25 (03.03.00) -

Metadades

DECRET

...46772J

SI

...87360F
...80743K
...85348L
...06005W
...03753C
...90357X

SI
SI
NO
SI
SI
NO

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 2 de 2

24/05/2018 Secretària

2
3
5
6
7
8
9

Tercer: Aprovar la relació definitiva d’EXCLOSOS, amb indicació dels motius d’exclusió
següents:
ORDRE
4
A.
B.
C.

NÚM. RGTRE.
1215/18

DNI
...93333F

MOTIUS EXCLUSIÓ
A. B. C.

No acredita la condició de la base 2c) sobre edat.
No acredita la condició de la base 2d) sobre titulació.
No ha abonat els drets d’examen.

Quart.- 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.
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Cinquè.- Segons ja consta en la Resolució d’Alcaldia de data 03/05/2018 publicada en la
mateixa data a la web corporativa i notificada personalment als/les candidats/es i 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.
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.

87d79921c87d47a7a6093d6f27fe7059001

...00178K

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

1013/18
2425/18
1036/18
2368/18
1104/18
1219/18
1223/18
1247/18
1248/18
1268/18

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

1

ACREDITA
CATALÀ
SI

Codi Segur de Validació

DNI

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/84 - Data Resolució: 24/05/2018

NÚM. RGTRE.
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ORDRE

Metadades

Segon.- Aprovar la relació definitiva, per ordre de presentació, d’aspirants ADMESOS:
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Metadades

Sisè.- Que es publiqui la relació definitiva de persones admeses i excloses, 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”.

