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DECRET  D’ALCALDIA NÚM. 1/2022

Llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria per la contractació d’una 
plaça de peó especialista

Atès que s’ha exposat edicte en data 22 de desembre de 2021, de publicació de 
l’anunci de la convocatòria per cobrir una plaça de peó especialista en règim laboral 
temporal de vuit mesos, mitjançant sistema de concurs.

Vist que en data 10 de gener va expirar el termini de presentació de sol·licituds  i 
procedeix dictar resolució provisional dels candidats admesos i exclosos.

Vist que de conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la 
convocatòria i d’acord amb l’art 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

DECRETO:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, del procés selectiu 
per cobrir una plaça de peó especialista en règim laboral temporal, mitjançant sistema 
de concurs.

Relació d’aspirants admesos:

COGNOMS I NOM DNI
1 ENRIQUE MINGO RODRÍGIEZ ***248**
2 FERNANDO PERAIRE VILA ***410**
3 FRANCESC DOMÍNGUEZ NOGUERA ***917**
4 JORGE GRACIA IGLESIAS ***631**
5 ORIOL POY HERRERA ***217**
6 RAÜL YUS CASABOSCH ***166**
7 SEBASTIÀ ALTEMIR RIBA ***325**

Relació d’aspirants exclosos: CAP

Segon.-  Aquesta Resolució es publicarà al taulell d’anuncis i a la web municipal

Tercer. Convocar pel dia 13 de gener de 2022, al tribunal seleccionador per a la 
valoració dels mèrits, així com als aspirants per a la realització de l prova d’entrevista

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Plenari de la Corporació en la propera sessió que 
celebri, pel seu coneixement i ratificació si s’escau.
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Ho mana i signa l’Alcalde Sr. Llorenç Sánchez Abrié a Ribera de Cardós a onze de gener de dos 
mil vint-i-dos.

L’Alcalde,

Llorenç Sánchez Abrié
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