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ANUNCI 

 
SOBRE APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS I 
INDICACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES FASES DEL 
PROCEDIMENT SELECTIU DE CONSERGE/RECEPCIONISTA DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE MONTBRIÓ DEL CAMP 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 58/2017 de data 29 de maig de 2017, s’aprovà la 
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la 
provisió de dos llocs de treball de caràcter temporal de 
conserge/recepcionista de la piscina municipal de Montbrió del Camp i 
indicació de la data, hora i lloc de celebració de les fases del procediment 
selectiu, d’acord amb el següent: 
 
PRIMER: APROVAR la LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS d’entre 
els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés 
selectiu per a recepcionista de la piscina: 
 
ADMESOS: 
 
COGNOM I NOM DNI 
Mestres Alfonso, Vanessa 672C 
Munté Torres, Paula 078X 
Nuñez Castellà, Marta 787Y 
Ratés Salsench, Maria 392F 
Roca Ramó, Sira 295Y 
Rodríguez Casanova, Natàlia 062L 
Rofes Martos, Joan 179H 

 
EXCLOSOS: Cap. 
 
Aquesta llista s’exposa al tauler d’anuncis de la corporació i en la web 
municipal. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als 
interessats.  
 
SEGON: DECLARAR EXEMPS/TES de la realització de la prova 
d’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA tots els 
admesos, per haver acreditat disposar estar en possessió del certificat 
de nivell C de català exigit en la convocatòria.  
 
TERCER: El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són 
convocats per a la realització dels exercicis a l’Ajuntament de Montbrió 
del Camp el dijous, dia 8 de juny, a les 09:00h.  
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La composició del tribunal és la determinada en la base SETENA de les 
que regeixen aquest procés selectiu. 
 
QUART: NOTIFICAR aquesta resolució als membres del tribunal i procedir 
a la PUBLICACIÓ d’aquesta convocatòria en el e-tauler i resta de mitjans 
de comunicació municipals, la qual cosa substitueix la notificació 
personal als interessats. 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva publicació en l’e-tauler. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva publicació en el e-tauler. 
 
 
Montbrió del Camp, 29 de maig de 2017. 
 
La secretària interventora  
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Luisa Muley Sales 
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