
 

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de data  8 de febrer de 2018 s’ha procedit a 
l’aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives 
per la provisió, mitjançant concurs-oposició, de forma interina, d’una plaça d’inspector 
de la Policia Local de l’Arboç, grup A2. Aquest acord,  transcrit literalment, diu:

«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  objecte  d’aquesta 
convocatòria, quedant aprovada de la següent manera:

Aspirants admesos

DNI

— 6173G

— 7939J

— 1018L

---- 0108R

— 1989Q

— 9548W

— 6341P

Aspirants exclosos

DNI

— 3734V

— 5734Z

— 2687F

— 2753R
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— 6960V

— 9663F

Segon.-  Tots  els  aspirants  admesos  resten  exempts  de  realitzar  l’exercici  de 
coneixements de llengua catalana per haver acreditat documentalment el fet d’estar en 
possessió del nivell de català exigit.

Tercer.- Convocar als aspirants pel dia 20 de març de 2018, a les 11 hores del matí,  a 
la  Casa  de  Cultura  per  realitzar  la  prova   cultural  i  teòrica.  Prèviament  a  l’inici 
d’aquesta prova,  i per tal de determinar l’ordre d’actuació dels aspirants, per aquelles 
exercicis que no puguin fer-se conjuntament, el Tribunal procedira, mitjançant sorteig, 
a aquesta determinació. Seguidament, els aspirants que hagin superat aquesta prova, 
realitzaran a les 13 hores la prova psicotècnica.

Quart.- Els aspirants hauran de presentar, del 27 de febrer al 19 de març de 2018,  en 
el Registre General de l’Ajuntament de l’Arboç, el Projecte de gestió.

Cinquè.- Procedir a la publicació de la resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a 
la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als 
interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Contra la resolució d’admesos i exclosos  es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 
mesos a comptar des del dia següent al de la seva  notificació i, alternativament i de 
forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el  
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.»
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