
 

Carrer Vint, 20 · 43894 CAMARLES · Tel. 977 470 007 · Fax 977 470 515 · ajuntament@camarles.cat · www.camarles.cat 

 

 

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS 

Donant acompliment al que s’estableix a la base sisena de les bases aprovades per  acord de la Junta de Govern 

Local de data 20 d’octubre, del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral 

temporal de l’Ajuntament de Camarles-concurs de valoració de mèrits- per màxima urgència, es proposa el següent: 

PRIMER.- Aprovar la llista de persones admeses amb els aspirants següents: 

 REGISTRE D’ENTRADA NIF ANONIMITZAT 

1 1633 *****874L 

2 1668 *****779H 

3 1666 *****987A 

4 1667 *****408N 

 

SEGON.-Declarar persones excloses, les següents sol·licituds pels motius que s’exposen: 
 

 REGISTRE D’ENTRADA NIF ANONIMITZAT MOTIU D’EXCLUSIÓ 

1 

1636 *****143Q 

NO aporta l’acreditació del graduat 

escolar o estudis ni el certificat de català 

nivell A2 per la Direcció General de 

Política Lingüística 

2 

1648 *****407S 

NO aporta el certificat de català nivell A2 

per la Direcció General de Política 

Lingüística 

 
TERCER.- Disposar la publicació del  decret, al tauler d’edictes i portal de la Transparència de l’ajuntament, tal i 
com consta a la base sisena de les reguladores d’aquesta convocatòria. 
 
QUART.- Concedir un termini de cinc dies per esmenes i /o al·legacions a la llista d’admesos/exclosos d’acord amb 
la base sisena de les bases reguladores. 
 
Si no es presenten esmenes i/o reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos/exclosos sense cap mes tràmit. 
 
CINQUÈ .- Nomenar la comissió de valoració d’acord amb el que disposa la base setena de les que regeixen el 
present procediment  
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Presidència: Na Teresa Roca Castell, secretària/interventora de l’Ajuntament de Camarles. 
 
Vocal: En Joel Mascarell Rey, Tècnic de comunicació i transparència de l’Ajuntament de Camarles. 
Vocal: En Victor Olivé Velázquez, Tècnic d’inserció laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre 
Secretària: Na Cristina Navarro Navarro, Auxiliar de secretaria de  l’Ajuntament de Camarles. 
 
SISÈ.- Convocar als membres de la comissió de valoració el proper dia 4 de novembre de 2021 a les dependències 
de l’ajuntament a les 12:00 h per a la  valoració del procés selectiu  i realització de l’entrevista personal. 
 
SETÈ.-Informar a les persones aspirants que la publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació als/les 
interessades, de conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques. 
 
 
Camarles, 3 de novembre de 2021 
 
L’Alcalde 
Ramón Brull Melich 
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