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       SECRETARIA

Expedient 888/2018

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 en data de 26 de juny de 2018 i publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona nº 133 de 10 de juliol del corrent 2018, per a la provisió en propietat d’una  
plaça de conserge vacant a la plantilla d'aquest Ajuntament, inclosa en l'oferta d'ocupació pública de 
l’exercici 2018, 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

39884803C
77831576J
77833976K
39697344B
39846317J
77790391K
44024349A
X8544464X
47856898Q
39873392V
39470344K
46809044L

No acrediten el coneixement de la llengua catalana de nivell  A2 (certificat de nivell  bàsic 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
77831576J
39846317J
44024349A
47856898Q
39873392V

EXCLOSOS
CAP

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 

/data/tmp/gestiona/SERVICE/convertInput6452834648110713010.docx

http://www.falset.org/


2

       SECRETARIA

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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