EDICTE
Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en el concurs oposició de mobilitat
horitzontal per a la provisió en propietat d’una plaça funcionarial d’agent de la policia local i de
conformitat amb les bases reguladores d’aquest procés aprovades juntament amb la
convocatòria, mitjançant Decret d’Alcaldia número 132/2018, de 31 de juliol, (BOP 152, de
06/08/2018 – DOGC 7687, de 17/08/2018) 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.
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, s’acorda mitjançant Decret d’Alcaldia
160/2018, de 25 d’octubre de 2018 el següent:
PRIMER. Aprovar la següent relació d'aspirants ADMESOS provisionalment, amb indicació
també de si han acreditat o no els coneixements requerits de català:
ORDRE: 1
NÚMERO REGISTRE: 4380/2018
DNI: …87512M
ACREDITA CATALÀ: 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 valorar les corresponents proves a:
— President: SR. JORDI AZUARA CASADAS, designat per l’ISPC.
— Suplent: SRA. SILVIA-TERESA ROSANES MULET, designada per L’ISPC.
— Vocal: SRA MONTSERRAT GENÉ CASTAN, Ajuntament d’Almacelles.
— Suplent: SR. CRISTOBAL POQUET I BUIL, Ajuntament d’Almacelles.
— Vocal: SRA. ENCARNA GARCIA ROSADO, designada per la DGAS.
— Suplent: SR. JOSEP MARIA CAMARASA RICART, designat per la DGAS.
— Vocal: SR. EDUARD COSCULLUELA GUIXÉ, designat per la DGAS.
— Suplent: SR. ALFONS LOPEZ GOMEZ, designat per la DGAS.
— Vocal: SR. MIQUEL RIBERA FUENTES, designat per l’Ajuntament de Lleida.
— Suplent: SRA. BETSABÉ CABRERO MIRAS, designada per l’Ajuntament de Lleida.
El tribunal en la seva sessió constitutiva designarà d’entre els seus membres un Secretari i un
Secretari suplent.

TERCER. Comunicar la present resolució als membres designats perquè en prenguin
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”.
CINQUÈ. La primera prova podrà començar a partir del dia 5 de novembre de 2018. La
convocatòria a la primera prova es farà pública amb una antelació mínima de 3 dies a la web
municipal. La resta de proves/convocatòries es faran pel mateix mitjà amb una antelació mínima
de 24 hores.
Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles

