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ANUNCI
EXP X2021002048

Aprovació de la relació d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa d’operaris destinada a la cobertura d’absències temporals a la
brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR01257, d’11 de novembre de 2021, s’ha dictat
resolució, amb la part dispositiva següent:
Resolc:
PRIMER: Declarar que el termini per a presentació d’instàncies per a sol·licitar
participar en el procés selectiu esmentat va finalitzar en data 08/11/2021.
SEGON: Aprovar la següent llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses en el procés de selecció per a formar part de la borsa de peons de la brigada
municipal de l’Ajuntament de Tremp.
Relació d’admesos:
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Cognoms i Nom

Situació

GOMEZ HINOJOSA, Manuel

Admès

VERGES TRUJILLO Xavier

Admès

CAMPOS PEÑA, Esteban

Admès

GARCIA BELARRA, Hugo Marcelo

Admès

MARTINEZ BAILON, Antonio José

Admès

CANOVAS MEDINA, Adrià

Admès

PASCUAL CAPDEVILA Carlos

Admès

Prova de Català
No exempt –no acredita
nivell A2 de catalàNo exempt –no acredita
nivell A2 de catalàExempt
No exempt –no acredita
nivell A2 de catalàExempt
No exempt –no acredita
nivell A2 de catalàExempt

Relació d’exclosos:
Cognoms i Nom

Situació

LOPEZ UJALDON, Manuel

Exclòs

PALAU PEREARNAU, Carles

Exclòs

PEREZ GARCIA, Datan

Exclòs

Motiu
No
acredita
requisit
establert a la base 2.2.1
Manca instància model
Annex II de les bases
No
acredita
requisit
establert a la base 2.2.1

TERCER: Concedir a les persones interessades, com especifiquen les bases de la
convocatòria, un termini de 10 (deu) dies hàbils per esmenes i reclamacions, a
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comptar a partir del dia de l’exposició al públic d’aquesta resolució al tauler d’anuncis,
a la pàgina web i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tremp (e-Tauler). Aquesta
publicació substitueix la notificació individual als interessats d’acord amb la base 3 de
les que regeixen aquesta convocatòria.
QUART: el nomenament dels membres del Tribunal qualificador així com la data i lloc
d’inici del procés selectiu és publicarà amb la relació definitiva d’admesos i exclosos.
CINQUÈ: Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis, a la pàgina web de
l’ajuntament i a l’e-Tauler de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tremp.

Tremp
L’alcalde en funcions,
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Josep Maria PUIGARNAU I PERÓ

