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DNI
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47.692.939-R
78.089.734-L
46.817.957-P
43.738.775-C
47.629.394-M
78.087.512-M
43.715.396-D
47.693.768-W
47.697.640-X
47.680.663-F

Prova de Coneixements de
Català (Nivell B)
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
No Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

48a267a460474d81adfe00746394ea56001

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 1 de setembre 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 de dues places de personal funcionari al cos
d’agents de la Policia Local d’Almacelles, escala bàsica, grup C2, publicades al BOE de 14 de
juliol 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

ANUNCI

Url de validació

Expedient: 2017/620 (03.02.00) -Selecció de personal

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.
Tercer.- La llista completa certificada d’aspirants admesos i exclosos es troba exposada a la
Secretaria de l’Ajuntament d’Almacelles.
Quart.- 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.
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Cinquè.- Si hi han esmenes o reclamacions presentades seran resoltes en el termini màxim de
trenta dies. Una vegada resoltes es publicarà la relació definitiva d’admesos i exclosos, el dia,
lloc i hora de la primera prova.
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Motiu 4
Motiu 5

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

Motiu 3

No haver satisfet drets d’examen
No haver acreditat estar en possessió del
permís de conduir classe A
No haver aportat fotocòpia compulsada títol
graduat superior
No haver aportat currículum vitae
Fotocòpies no compulsades

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

Motiu 1
Motiu 2

Motiu
1i3
4
1i3
2
5i1
1i3
1
1
2

Codi Segur de Validació

DNI
47.643.828-H
43.722.745-K
54.750.035-F
53.081.573-B
39.371.183-J
46.414.372-G
44.874.887-R
39.470.216-P
78.088.543-R

Url de validació

Aspirants exclosos

