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Ajuntament de Llimiana 
 Pallars Jussà 

 
 

 

DECRET D’ALCALDIA 
Sr. Josep Terré Escolà 
Núm.: 1/2021 

DECRET PEL QUAL S'APROVA LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I 
EXCLOSOS. 

Vistes les sol·licituds presentades per participar en el procés de selecció per a 
la contractació d’una PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, en règim de 
personal laboral fix mitjançant el sistema de concurs de valoració de mèrits, les 
bases van ser publicades en el BOP de data 14 de desembre de 2020, a la seu 
electrònica i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Llimiana. 

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la 
convocatòria en el Ple e l'Ajuntament de data 9 de novembre de 2020, i en 
virtut de l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim 
Local, 

HE RESOLT: 

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos: 

ADMÉS/A 

DNI MANCA 

78096510X  

46121194F Manca certificat nivell C1 Català 

52304677D  

47680422L  

52307472K  

38860909V  
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 EXCLÓS/SA: 

DNI MOTIU EXCLUSIÓ MANCA 

43501785E No aporta 
documents exigits 
en el punt 4 de les 
Bases: DNI, Informe 
de vida laboral i 
Annex de sol·licitud. 

 

52626617H No aporta 
documents exigits 
en el punt 4 de les 
Bases: CV, Carnet 
B1i Annex de 
sol·licitud sense 
emplenar. 

 

49257795Y No aporta 
documents exigits 
en el punt 4 de les 
Bases: Vida laboral. 

 

49259134B No aporta 
documents exigits 
en el punt 4 de les 
Bases: Annex de 
sol·licitud. 

 

47694976Z No aporta 
documents exigits 
en el punt 4 de les 
Bases: Vida laboral, 
CV, Annex de 
sol·licitud. 

 

46783116N No aporta 
documents exigits 
en el punt 4 de les 
Bases: Annex de 
sol·licitud. 

Manca certificat 
nivell C1 Català. 

45722571C No aporta 
documents exigits 
en el punt 4 de les 
Bases: Vida 
Laboral. 
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SEGON.- Publicar la referida llista en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament de Llimiana,( e-Tauler) concedint  un termini de 
10 dies hàbils a efectes de reclamació, conforme determina l'art. 68 de la Llei 
39/2015, computats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el referit 
Tauler. 

Transcorregut aquest termini no s'admetrà cap tipus de reclamació o 
rectificació.  

TERCER.- Més endavant es publicarà la data, l’hora i el lloc del començament 
del procés de selecció així com la composició del tribunal qualificador.  

En compliment del que disposa l'article 88 de la Llei 39/2015, es fa constar que 
contra aquest acte administratiu, per ser de tràmit, no cap recurs, si bé els 
interessats podran al·legar la seva oposició a la mateixa per a la seva 
consideració en la resolució que posi fi al procediment. 

Llimiana, 14  de  gener de 2021.  

L'ALCALDE               LA SECRETÀRIA 
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