EDICTE:

Per decret d’alcaldia de data 22 de novembre de 2021, s´aprova i es fa pública la relació
definitiva d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs de mèrits , per la selecció
de personal laboral temporal i la creació d´una borsa de treball d´un peó per l’Ajuntament de
Puigverd de Lleida.
1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu mitjançant concurs de mèrits , per a la selecció de personal laboral
temporal i la creació d’una borsa de treball d´un peó per l’Ajuntament de Puigverd de Lleida,
(publicat al BOP núm. 132, de 12 de juliol de 2021.
2. Relació definitiva d´aspirants admesos i exclosos

2.1. La relació d’aspirants admesos i si estan exempts o no de la prova de català:

Ordre

Cognoms i nom

RE468
RE470
RE471
RE480
RE483
RE414

PAREJA SETÓ, JOSEP
ANDRES LLOBERA, GUILLEM
CALABRIA ZORRILLA, FRANCISCO
MONTSERRAT PEÑAFUERTE, JUAN JESÚS
CAMPS BORRELL, LLUC
LÓPEZ RUBIA, OSCAR

Exempt
prova
català
NO
NO
NO
NO
NO
NO

2.2 La relació d´aspirants exclosos amb indicació del motiu d´exclusió i si estarien o no
exempts de la prova de català, en cas que esmenin el motiu d’exclusió.

Ordre Cognoms i nom

Motiu

RE472 MELIS ARGILÉS, ANTONIO
RE473 ARDANUY TORRES, ISAAC

a-b-c-e-g-h-i-j
a-b-c-e-g-h-i-j

Exempt
prova
català
NO
NO

* L’aspirant NO aporta el document acreditatiu nivell A2 de català, per
tant haurà de realitzar la prova establerta a la base 2.g.
1
a- No aporta DNI
b- No aporta títol requerit
c- No aporta certificats requerits.
d- No aporta curriculum vitae
e- No aporta nivell C
f- No aporta llista ordenat de mèrits segons annex III

g- No aporta declaració de complir totes i cadascunes de les condicions
exigides en les bases d’ aquesta convocatòria.
h- No aporta fotocòpia dels mèrits i títols acreditats.
i- No acredita l’ experiència laboral mitjançant còpia de la vida laboral
expedida en el mes en curs o en el mes immediatament anterior o
posterior a la data de l’ inici del termini de presentació d’instàncies.
Tercer.- PUBLICAR aquest Decret al web municipal.
Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als membres del Tribunal.
Puigverd de Lleida, 23 de novembre de 2021
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