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       SECRETARIA

Expedient 870/2018

_
 
_
Finalitzat el termini d'esmena i de conformitat amb les bases de la convocatòria  per a la provisió d’1 
plaça d’auxiliar  de  policia  – vigilant  municipal--  ,  enquadrada dins del  Grup E,  Subescala  de Serveis  
especials de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Falset, en virtut de les facultats que m'atorga 
la Legislació vigent,

Vist el que es disposa a l’apartat 2on de la Base cinquena de les aprovades per la Junta de Govern Local,  
en sessió de data 29 de maig de 2018 i que regeixen la present convocatòria 

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en concret, els apartats g) , h) i s) de 
l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

RESOLC

PRIMER.- No admetre les següents aportacions 

- Núm. de registre: 2018-E-RC-1302 Data de registre: 2 d’agost de 2018, a les 12:51 hores (DNI 
52144441Z) 

- Núm. de registre: 2018-E-RE-166 Data de registre: 14 d’agost de 2018, a les 14:58 hores (DNI  
39916795L) 

Per afectar al contingut essencial de la sol·licitud de conformitat amb el disposat  a l’apartat 2on de la 
Base cinquena de les que regeixen la present convocatòria.

SEGON .-  Elevar  a  definitiva la  llista  provisional  d'aspirants  admesos i  exclosos aprovada pel  Decret 
d’aquesta  Alcaldia  2018-0179  i  publicada  a  la  seu  electrònica  d’aquest  Ajuntament 
http://falset.eadministracio.cat, el dia 31/07/2018, de la següent manera:

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. 
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DNI
38822088C

EXCLOSOS
46944266 R
46993298C
46809044L
52144441Z
39533837B
39916795L

SEGON.-  Procedir  a  la  devolució  de  l'import  de  les  taxes  abonades  pels  aspirants  que  figuren 
definitivament exclosos.
_
TERCER.- Nomenar al tribunal que regirà les proves selectives.
_

President 
Nomenat per l’Escola de Policia de Catalunya

Secretari/a, amb veu i vot
El secretari de la corporació o persona en la que delegui.

Vocals
- Un vocal i el seu corresponent suplent designats a proposta de la representació dels treballadors  

amb la capacitació tècnica i funcional necessària.
- Dos  vocals  i  els  seus  corresponents  suplents  designats  a  proposta  de  l’Escola  d’Administració  

Publica de Catalunya

La pertinença a aquest òrgan de selecció és a títol individual i no es fa en representació o per compte de  
ningú.

El tribunal, si ho estima necessari, podrà disposar d’assessors especialistes per totes o per alguna de les  
proves convocades i limitaran la seva col·laboració a les seves especialitats tècniques per la qual cosa 
actuaran amb veu però sense vot.

La relació nominal dels membres es publicarà amb l’antelació suficient per que els interessats puguin, si  
ho estimen convenient, promoure's recusació en els termes previstos a l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1  
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

QUART.- Fixar la data de celebració de la prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 
14 de novembre a les 10 hores 

CINQUE.- Fixar la data de celebració del primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores.
_
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efecte oportú.

Falset
Data i signatura electrònica al marge
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