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ANUNCI
EXP X2021002314

Aprovació de la relació d’admesos i exclosos procés de selecció corresponent a un
agutzil, destinat a la Terreta, de l’Ajuntament de Tremp.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR01465, de 30 de desembre 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 20/12/2021.
SEGON: Aprovar la següent llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses en el procés present de selecció:
Relació d’admesos:

AJUNTAMENT DE TREMP
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ajuntamentdetremp.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Cognoms i Nom

GONZALEZ ORTEGA, Pedro
LOPEZ UJALDON, Manuel
MARTÍNEZ CASTELLS, Adonai
ORGAMBIDES CACHINERO,
Manuel
VARGAS LOPEZ, Rosendo

Situació
Admès
Admès
Admès
Admès
Admès

Prova de Català
Exempt
Exempt
Exempt
No exempt - documentació
presentada sense acreditació
de nivell de catalàNo exempt –no presenta
documentació acreditativa de
nivell de català-

Relació d’exclosos:
Cognoms i Nom

Situació

Motiu

CAP
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
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.
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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’alcaldessa,
Maria Pilar CASES LOPETEGUI

