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EDICT
Per Resolució de l’Alcaldia 2017/412 de 13 de juny s’ha aprovat el que seguidament
transcric íntegre i literalment:
“Havent finalitzat el termini de 10 dies hàbils establert en la Resolució 2017/357 de
19 de maig passat per a la selecció de dues places de vigilants municipals
d’Administració especial en règim de funcionari interí.
Atès que dues persones han completat la documentació presentada inicialment i en
conseqüència han de ser considerats admesos en el procés selectiu de dues places
de vigilants municipals.
Vist el que disposa la base 5 i següents de la convocatòria, i l’article 21.1g) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la següent relació definitiva d’aspirants admesos/es i
exclosos/es per a participar en el procés selectiu que serà exposada al públic al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en l’e-tauler de la pàgina web de la corporació:
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ADMESOS/ES:
NOM
E.M.P.D

REGISTRE D’ENTRADA
AJUNTAMENT RIUDELLOTS
2588

J.A.J.F

2645

À.L.H

2647

D.M.R

2679

V.S.L

2682

F.T.G

2720

I.B.T

2756

D.S.B

2782
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R.V.C

2817

S.B.R-L

2855

D.P.V.C

3085
(RE GENERALITAT 0972E/60601/2017
3086
(RE GENERALITAT 0972E/60711/2017)
3185
(RE GENERALITAT 3088)
3638
(RE GENERALITAT 3395)
3639
(RE generalitat 3317)

A.M.V.
J.P.C
M.M.G
J. Mª.S.M

SEGON.- Atès que tots els aspirants admesos han acreditat tenir
coneixements orals i escrits de llengua catalana, és procedent determinar la data i
lloc que es realitzaran els següents exercicis.


El dia 20 de juny a les 10:30 tindran lloc a la Sala Polivalent (planta
baixa de l’edifici de l’ Ajuntament) les següents proves:
-



El dia 22 de juny a les 9 hores tindrà lloc les següents proves:
-
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2n Exercici: Prova de caràcter cultural.
3r Exercici: Prova de coneixements.

4r Exercici: Prova escrita de caràcter pràctic en la sala polivalent.
5è Exercici: Proves físiques en el pavelló municipal.

El dia 23 de juny les proves psicotècniques a les 9 hores en la sala
polivalent.

L’ordre d’actuació dels aspirants es farà per número de registre d’entrada de
l’Ajuntament de Riudellots, de les sol·licituds presentades per formar part del
procés de selecció.
TERCER.- Apercebre els/les aspirants que segons disposa la base vuitena de
les bases generals que regeixen el procés selectiu, per a cada exercici els aspirants
seran citats i s’identificaran amb el corresponent document d’identitat. Els aspirants
que no compareguin en el lloc, data i hora assenyalats, fins i tot per raons de força
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major, seran definitivament exclosos del procés selectiu. En qualsevol moment els
Tribunals podran requerir als/les opositors/es l’acreditació de la seva personalitat.
QUART.- Publicar aquesta resolució al Taulell d’anuncis electrònic i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, i informar-ne al Ple municipal
en la primera sessió ordinària que tingui lloc”.

Riudellots de la Selva, 13 de juny de 2017
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