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       SECRETARIA

Expedient 159/2018

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
PROVISIÓ EN PROPIETAT DE 1 PLAÇA D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, PERSONAL LABORAL FIX

Finalitzat el termini d'esmena i de conformitat amb les bases de la convocatòria publicades al Butllet  
Oficial de la Província de Tarragona nº 48 de data 8 de març del corrent 2018,  per a la provisió en 
propietat  de  1  plaça  d’auxiliar  d’administració  general,  personal  laboral  fix,  vacants  en  la  plantilla 
d'aquest Ajuntament, en virtut de les facultats que m'atorga la Legislació vigent,

RESOLC

PRIMER.-  Elevar  a  definitiva  la  llista  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos,  publicada  a  la  seu  
electrònica  de  l’Ajuntament  de  Falset  accessible  a  través  d'Internet  en  l’adreça  web 
http://falset.eadministracio.cat, com segueix:

ADMESOS
DNI

47856039P

46364605D

39889791V

39904918X

X7781971J

39876243Q

39727307M

78581757A

39913991K

Y1777350Q

39901055B

47624714V

39470161E

46752897S

36532872V

39869482V

39920310S

39904794R

46564111J

39926111C

39707995J

47761072P
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47760955Y

39734761F

 Amb les següents modificacions:

1. Excloure de la llista de candidats que no acrediten el coneixement de la llengua catalana de  
nivell C1 (certificat de nivell de suficiència 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 ttols,  
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General 
de Política Lingüística i que no queden exempts de realitzar la prova de català prevista a la Base  
8.1.

DNI: 78581757A
MOTIU: Ha acreditar de manera suficient la equivalència de la titulació presentada

TERCER.- Nomenar al següent tribunal que regirà les proves selectives.

% President: 
Manel Alba. Funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Secretari de la corporació i vocal de 
més edat. 

% Secretaria, amb veu i vot: 
Maria Assumpció Escoda. Administrativa. Funcionaria de l’Ajuntament de Falset.

% Vocals: 
% Arturo  Gonzalez  Benet,  Funcionari  amb  habilitació  de  caràcter  nacional.  Secretari  del  consell  

Comarcal del Priorat.
% Maria  Soledad Lopez Varón.  Auxiliar  de  administració  general.  Funcionaria  de l’Ajuntament  de  

Falset. 

% Suplents 
% Pilar Navarro. Auxiliar de administració general. Funcionaria de l’Ajuntament de Falset
% Carme Carreres. Auxiliar de administració general. Funcionaria de l’Ajuntament de Falset 
% Anna Soldevila Pellejà. Administrativa. Funcionaria adscrita al Consell Comarcal del Priorat.
% Susana Galceran. Auxiliar de administració general. Funcionaria de l’Ajuntament de Falset

El tribunal podrà nomenar col·laboradors, especialistes i ajudants, que estaran sempre sota la seva 
direcció i control directes, limitant-se a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les  
quals col·laboraran amb el tribunal amb veu, però sense vot. 

QUART.- Fixar la data de celebració de l’exercici de coneixement de la llengua catalana de nivell C1, pel  
dia 21 de maig a les 10 del mat a la Biblioteca municipal de Falset, situada al carrer de Baix número 41  
de Falset.

Persones que han de superar la prova indicada:

DNI

X7781971J
39876243Q
Y1777350Q
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46564111J

Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte, i quedaran eliminats de la resta de les proves els  
aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte.

CINQUÈ .- Fixar la data per a la celebració dels exercicis teòrics i pràctics proposats pel dia 29 de maig de 
2018 a les 10:00 hores a l’aula de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu Comarcal del Priorat, situat a Falset al  
carrer Bonaventura Pascó sense número.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes oportuns.

Falset
Data i signatura electrònica al marge
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