
 
 

 

 
 
 
 

En la sessió plenària de data 13 de març de 2017 es van aprovar les bases de la convocatòria 
de selección, mitjançant concurs oposición lliure d’un conserge destinat als edificis municipals i 
complex educatiu, i per a la creació d’una borsa de treball que serveixi per cobrir necessitats 
urgents i inajornables. 
 
Les esmentades bases es van publicar al BOP de Tarragona número 75 de data 19 d’abril de 
2017, havent-hi dues correccions en publicacions posteriors (BOP núm 81 de 27 d’abril i BOP 
núm 88 de 9 de maig) 
 
El termini de presentació de sol·licituds va acabar en data 18 de maig de 2017. 
 
En data 25 de maig es va fer pública la Resolució provisional de la llista d’admesos i exclosos, 
atorgant un termini de 10 dies als aspirants exclosos per tal que aportessin la documentació 
que faltava. 
 
Havent transcorregut el termini i després de revisar la documentació aportada per alguns dels 
aspirants, 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar la següent relació DEFINITIVAde persones admeses i excloses 

ADMESES 

- 39702323E 

- 39735331W 

- 47769002A 

- 39692067R 

- 39688829Y 

- 39670395H 

- 47763367A 

- 39885352V 

- 47755345P 

- 43737112J 

- 47766489C 

- 39736480R 

- 39664634F 

- 39707970B 

- 48138779D  

- 39693360Y 

- 39687958D 

- 39707965Y 

 



 
 

 

 

 

- 39655681R 

- 39715176H 

- 39693360Y 

- 48003191Y 

- 39715176H 

 

EXCLOSES 

Cap persona ha estat inicialment exclosa del procés selectiu. 

SEGON.- Convocar a la prova de català a les persones que es detallen, indicant que la prova 
tindrà lloc el dia 15 de juny de 2017, a les 9.00 hores a les oficines municipals de l’Ajuntament 
de la Secuita: 
 

- 48138779D  

- 39693360Y 

- 39687958D 

- 39655681R 

 

TERCER.- Nomenar el Tribunal qualificador de les proves, que estarà format per les persones 
següents: 
 
Presidenta:      Pilar Musté Bosch (titular) 
  Anna Sas Canadell (suplent) 
 
Vocal 1r: Francisco José Pueyo Gracia (titular) 
  Carmen Vuelta Santín (suplent) 
 
Vocal 2n: Xavier Salvadó Vives (titular) 
  José Arjona Cruz (suplent) 
 
Vocal 3r Fermí Martínez Hurtado (titular) 
  Regina Fornós Fàbregues (suplent) 
 

QUART.- Exposar a la pàgina web de l’ajuntament de la Secuita la present resolució que serveix 
de notificació als aspirants. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolución als membres del tribunal. 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
 
La Secuita. 
 
L’Alcalde         La Secretària 
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