DECRET D’ALCALDIA

Josep Maria Altarriba Roca (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 21/04/2022
HASH: 3c114a49568c533da6e2629b8752384e

Expedient núm.: 691/2022
Procediment: Procés selectiu de personal funcionari interí per cobrir una plaça de
vigilant local i creació d’una borsa de treball
Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció.
I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb lo establert en
l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels
Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret
364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local,

CIF

Nom

Registre d'Entrada Observacions

1

*****034V V.P.C.

2022-E-RE-318

2

*****092X I.R.R.

2022-E-RE-319

*****216X A.C.B.

2022-E-RE-320
2022-E-RE-356

Ha de realitzar prova de català1

4

*****312J

2022-E-RC-550

Ha de realitzar prova de català1

5

*****940N S.C.V.

2022-E-RE-332

6

*****965H C.J.M.C.

2022-E-RC-577

7

*****328A A.G.M.

2022-E-RE-348

8

*****839P J.M.C.

2022-E-RE-354

9

*****802N M.V.M.

2022-E-RC-595

10

*****052T

P.M.G.

2022-E-RE-358

11

*****366W A.T.M.

2022-E-RE-360

12

*****170T

A.L.C.

2022-E-RE-366

13

*****615R I.S.R.

2022-E-RE-369

14

*****867N J.L.R.P.

2022-E-RC-610

3

M.P.G.L.

Ha de realitzar prova de català1
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RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

DECRET

DOLORS OBRADORS BADIA (2 de 2)
SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCTAL I TRESORERA
Data Signatura: 21/04/2022
HASH: 29f4a8e94d7dc89a2f3ff8cf5e00066b

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

Número: 2022-0057 Data: 21/04/2022

RESOLC

15

*****993B M.A.G.B.

2022-E-RE-376

EXCLOSOS:
Cap
1

Segons Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, cal aportar certificat expedit, a sol·licitud de
la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que
determina la Direcció General d'Innovació, als efectes d’equivalència del certificat de nivell
intermedi de català (B2).

SEGON: Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament [http://puig-reig.eadministracio.cat].

Puig-reig, datat i signat electrònicament

Josep Maria Altarriba Roca

La secretària
Dolors Obradors Badia
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L’Alcalde

DECRET

Els aspirants disposen d'un termini de deu dies naturals, a partir de la publicació
d'aquest anunci en el e-tauler de l’Ajuntament, per formular reclamacions o esmenar
els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

Número: 2022-0057 Data: 21/04/2022

Recordar als aspirants que per poder realitzar les proves físiques si no ho han presentat abans,
han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 3 mesos abans de la
celebració de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques
necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió
automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

