AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA
Edicte de la relació d’admesos i exclosos de caràcter definitiu
Relació definitiva d’aspirant admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a l’accés,
del procés selectiu per a cobrir de forma temporal, mitjançant concurs oposició amb règim
laboral una plaça de tècnic d’Educació infantil ( TEI) grup C subgrup C1 així com la creació
d’una borsa de treball
Atès que per decret del dia 7 d’octubre , s’aprova i es fa pública la relació provisional
d’admesos i exclosos del procés selectiu per a cobrir de forma temporal, mitjançant concurs
oposició amb règim laboral una plaça de tècnic d’Educació infantil ( TEI) grup C subgrup C1
així com la creació d’una borsa de treball
Durant el termini que es va exposar l’acord es va presentar una al·legació per part d’una
aspirant exclosa.
El tribunal s’ha reunit el dia 24 d’octubre de 2022.
Atès la Base, 7a : llista d’admissió i exclusió al procés selectiu
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’exposarà al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida, en el termini màxim de 5 dies naturals,
l’anunci pel qual es fa pública la llista de persones admeses i excloses, amb indicació si la
persona aspirant està exempta de fer la prova de llengua catalana i els membres del tribunal.
Les al·legacions a la llista provisional es presentaran en el termini de dos dies naturals des de
la publicació en el tauler d’anuncis.
L’admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la
possessió dels requisits exigits a les bases. La comprovació de la manca d’algun requisit o la
manca de veracitat en qualsevol dels documents presentats apreciada pel tribunal en
qualsevol moment del procés implicarà l’exclusió del candidat afectat per aquestes.
Les possibles reclamacions s’han de resoldre en els 10 dies següents a la finalització del
termini per a la seva presentació.
En el cas que no proposés l’exclusió de cap persona aspirant en la mateixa resolució es fixarà
el dia, l’hora i el lloc de l’inici de les proves que s’hagin de realitzar.
Finalitzat el termini per presentar les reclamacions corresponents, es dictarà una nova
resolució en la que es resoldran les reclamacions i es fixarà el dia, l’hora i el lloc de l’inici de
les proves que s’hagin de realitzar.
També s’exposarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida el corresponent
anunci.

D’acord amb la proposta del tribunal
RESOLC:
Primer. Aprovar de forma definitiva el següent llistat d’admesos i exclosos per participar al
present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió. Les relacions completes
certificades d’aspirants admesos i exclosos es troben en exposició a la Secretaria Municipal,
per a consulta dels possibles interessats.
A) Aspirants

admesos i que no han de fer la prova de català

ROSER GASOL GUISADO
IRIS ARRUEGO LEDESMA
JOANA CEBOLLA NICUESA
SARAY FIGUERAS ALFONSO
MARIA DOLORES LLANOS MACHACON
MONICA BACHILLER SANTOS
MARTA LARGO JOVEN
JÚLIA SÁNCHEZ SOLANS
AIDA LUMBIERRES MALAGÓN
CARLA MÒNICO OLIVART
IRACHE FALGUERA GIL
ESTHER MORENO GUERRA
ITZIAR FARRES CAPDEVILA
CYNTHIA MARTÍNEZ SANS
PILAR MESSEGUÉ ORDOÑEZ
ANNA DOMENECH SANCHEZ
GHIA GUERMAS ARGILES
MADIAM DOBLADO MAESTRO
CARLA REÑÉ HERRERA
SONIA BENSENY LORENZO
LOURDES MOLINA PIERA
ALBA ANTEQUERA DOMINQUEZ
MONICA CONDE PABLOS
MIREYA GORT TORRES
LAURA PICH BAUTISTA
DAVID POZO ARRIA
INGRID PLANA FRAGO
ARIADNA CAPELLES BAÑOS
LAIA DELGADO PEINADO
ERICA ROLDAN MIRÓ
MERITXELL LLADONOSO CALABRIA

2) Aspirants exclosos i motiu:
Margaret Lluch Sans
Silvia Miret Magdaleno

No acredita el titol ni el resguard official
del títol de tècnic/a superior en educació
infantil
No acreditat títol

Segon.: Els aspirant admesos han de realitzar la prova escrita prevista a la base ... de
les bases de la convocatòria del procés selectiu esmentat el dia i hora que s’indica a
continuació
Dia: dijous 3 de novembre de 2022
Hora. La prova escrita es farà a les 9h a 9.45h
Lloc: Llar social C/ Carretera sense número del municipi

La lectura de la prova es farà davant del tribunal i durarà un màxim de 10 minuts per
aspirant. El tribunal podrà fer preguntes d’aclariment.
Per participar a la prova escrita es necessari per fer la prova portar el DNI original
La puntuació màxima d’aquesta prova és de 20 punts i la mínima de 10 punts. Repartits
de la manera següent (15 de la prova escrita i 5 de la lectura de la prova escrita - 7 i
3 com a mínim)
Tercer:Publicar al tauler electrònic de l’Ajuntament i pàgina web.
Quart. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu
en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició,
que es podrà interposar en el ermin d’un mes a comptar de l’edema de la seva
publicació, davant de l’alcalde d’aquest ajuntament
Puigverd de Lleida, 25 d’octubre de 2022

L’alcalde

Firmado

Josep Jaume digitalmente por
Josep Jaume
Solsona
Solsona Batlle Josep J. Solsona
Batlle Batlle
- DNI DNI 43747967N
43747967N (SIG)
Fecha: 2022.10.26
(SIG)
09:07:15 +02'00'

En dono fe
Firmado
Ester Torrent digitalmente por
Pellisé - DNI Ester Torrent
Pellisé - DNI
Secretària
43706199N 43706199N (SIG)
Fecha: 2022.10.26
(SIG)
09:06:55 +02'00'

