AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE BELLPUIG

Dr. Gassol,1
Tel. 973 32 40 00
Fax. 973 32 43 21

LLEIDA

ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net

Edicte d’aprovació definitiva de les llistes d’aspirants admesos/es i
exclosos/es i de nomenament del tribunal qualificador en el procés de
selecció mitjançant concurs per cobrir en règim laboral indefinit la plaça
d’encarregat de la brigada municipal de Vilanova de Bellpuig.
L’Alcalde en data d’avui ha dictat el Decret d’Alcaldia núm. 61/2018, el qual diu
literalment el següent:
“En data 21 de setembre de 2018 per Decret d’Alcaldia 56/2018 s’aprova la
llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria per la selecció,
mitjançant concurs per proveir una plaça d’encarregat de la brigada municipal
de la plantilla de personal laboral fix d’aquest Ajuntament, mitjançant concurs
de mèrits.
Havent finalitzat el termini de presentació de al·legacions i/o reclamacions a la
llista provisional d’aspirants durant el qual s’ha presentat la següent
documentació:
NÚM.

REGISTRE
ENTRADA

1 1120/2018
7 1227/2018

IDENTIFICACIÓ
JMA
RPV

DNI

DOCUMENTACIÓ
PRESENTADA

XXXXX599M
XXXXX158Q

Acreditació nivell
llengua catalana
Carnet de conduir

D’acord amb les atribucions que m’atorga l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.h del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Aprovar de forma definitiva la relació d’aspirants admesos i exclosos
que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu per cobrir la
plaça d’encarregat de la brigada municipal de Vilanova de Bellpuig, d’acord la
següent relació:
NÚM.

REGISTRE
ENTRADA

1 1120/2018
2 1194/2018
3 1195/2018

IDENTIFICACIÓ
JMA
FSG
JPM

DNI
XXXXX599M
XXXXX439D
XXXXX835Y

6 1222/2018
7 1227/2018
8 1238/2018

EBG
RPV
MCA

XXXXX653P
XXXXX158Q
XXXXX484F

Relació definitiva d’aspirants exclosos/es:
NÚM.

REGISTRE
ENTRADA

IDENTIFICACIÓ

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

4 1217/2018

LRB

XXXXX834Q

5 1219/2018

XPB

XXXXX106R

Manca acreditació
requisit Base. 4.c
Manca acreditació
requisit Base. 4.e

Segon.- Publicar en el tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament la llista
definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns.
Tercer.- El tribunal qualificador es constituirà el dia 4 de setembre de 2018, a
les 09:00 hores per a la valoració de mèrits al·legats pels aspirants.
Es convoca als aspirants admesos per la realització de l’entrevista personal, al
qual s’efectuarà per ordre alfabètic i en crida única i les persones candidates
hauran d’acreditar-se mitjançant el DNI, el mateix dia 4 de setembre de 2018,
amb el següent horari:
HORA
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15

IDENTIFICACIÓ
JMA
FSG
JPM
EBG
RPV
MCA

DNI
XXXXX599M
XXXXX439D
XXXXX835Y
XXXXX653P
XXXXX158Q
XXXXX484F

La realització de l’entrevista personal, és obligatòria per a tots els aspirants, per
tant, la no assistència serà motiu d’exclusió del procés de concurrència, llevat
de casos de força major degudament acreditats.
D’acord amb el que es determina a les Bases reguladores del procés selectiu
es celebrarà la prova prèvia de coneixements de nivell B2 de llengua catalana
el dia 2 d’octubre de 2018 a les 9:00 hores a les oficines de l’Ajuntament de
Vilanova de Bellpuig (Doctor Gassol, 1 Planta 1a), a la qual es convoca als
següents aspirants:

NÚM.

REGISTRE
ENTRADA

2 1194/2018
7 1227/2018
8 1238/2018

IDENTIFICACIÓ
FSG
RPV
MCA

DNI
XXXXX439D
XXXXX158Q
XXXXX484F
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La no assistència a la prova d’aquells aspirants que d’acord amb la llista
definitiva d’admesos i exclosos hagin de realitzar-la, serà motiu d’exclusió del
procés de concurrència, llevat de casos de força major degudament acreditats.
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple que celebri la
Corporació Municipal.”
Tot el qual es fa públic als efectes oportuns.
La Secretària,

CPISR-1 C
Eva Torné
Vallverdú
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