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       SECRETARIA

Expedient 870/2018

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

Finalitzat el termini per a la presentació d'instàncies i de conformitat amb les bases de la convocatòria  
aprovades per la Junta de govern Municipal i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona nº  
122 de 25 de juny del corrent 2018, per a la provisió en propietat de una plaça d’auxiliar de policia --  
vigilant municipal --, enquadrada dins del Grup E, Subescala de Serveis especials, corresponent a l’oferta 
d’ocupació pública de 2018 i vacant a l’Ajuntament de Falset, en virtut de les facultats que m'atorga la  
Legislació vigent

RESOLC

PRIMER.-  Declarar  aprovada  la  següent  llista  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos,  en  la 
convocatòria per proveir en propietat les places anteriorment esmentades:

ADMESOS
DNI

39913102Y
39730231P
44992457H
39933565E
47827438L
77792389H
47774564E
47761523E
39899180E

No acrediten el coneixement de la llengua catalana de nivell B (certificat de nivell intermedi de català)  
conforme amb l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09), per la qual  
es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de  
català de la Direcció General de Política Lingüística i no queden exempts de realitzar la prova de català  
prevista a la Base 8.1. 

DNI
38822088C

EXCLOSOS
46944266R No  acredita  el  pagament  dels  drets  de  examen 

previstos a l’apartat 3.7 de les Bases reguladores 
No acredita estar en possessió de permís de conduir 
(Base 4g)

46993298C No  acredita  el  pagament  dels  drets  de  examen 
previstos a l’apartat 3.7 de les Bases reguladores

No acredita estar en possessió de permís de conduir 
(Base 4g)

46809044L No  acredita  estar  en  possessió  de  permís  de 
conduir (Base 4g)

39533837B No  acredita  el  pagament  dels  drets  de  examen 
previstos a l’apartat 3.7 de les Bases reguladores

39916795L No  acredita  el  pagament  dels  drets  de  examen 
previstos a l’apartat 3.7 de les Bases reguladores

52144441Z No  acredita  estar  en  possessió  de  permís  de 
conduir (Base 4g)
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SEGON.-  La  present  llista  provisional  es  publicarà  al  Tauler  d'Anuncis  de  l'Ajuntament  i 
complementàriament  i  sense  caràcter  oficial  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  (www.falset.org), 
concedint 
un termini de deu dies per tal que els aspirants puguin formular les reclamacions o esmenar els defectes  
necessaris.

TECER.- Transcorregut el termini per formular les reclamacions i resoltes les mateixes, es farà pública la  
llista  definitiva  d'admesos,  que  serà  publicada  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  Tauler  d'Anuncis  
d'aquesta Corporació,  així  com la composició del Tribunal  qualificador,  i  el  lloc,  data i  hora per a la 
realització del primer exercici.

Així ho mana el Sr. Alcalde, en Falset, a la data indicada, la qual cosa com a Secretari certifico únicament  
als efectes de fe pública.

Falset
Data i signatura electrònica al marge
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