
 

 

 

 
 
 
 

Llista Admesos i Exclosos  i convocatòria prova de català Plaça 
Indefinida d’Auxiliar Polivalent de Serveis Funeraris Reus i 

Baix Camp 
(BOPT CVE 2021-02509) 

 
 
Adjuntem la llistat definitiu d’admesos i exclosos: 

 

INICIAL DNI 
ADMÈS/ 
EXCLÒS  OBSERVACIONS 

DAS *329H ADMÈS   

YSM *046S ADMÈS   

JJC *075M ADMÈS   

BGO *593N ADMÈS   

MPC *514W ADMÈS   

TNM *094E ADMÈS   

CRB *011S ADMÈS   

JCT *498D ADMÈS   

ALB *009Q EXCLÓS 

MANCA CURRICULUM, CERTIFICAT ESTUDIS MÍNIMS (EGB). 
MANCA INSCRIPCIÓ CORREGIDA AMB EL LLOC DE TREBALL. NO 
ACREDITA EL NIVELL DE CATALÀ B2 

MCV *879X ADMÈS 
NO ACREDITA EL NIVELL B2 DE CATALÀ: HA DE REALITZAR LA 
PROVA  

MMB *441A EXCLÓS 
MANCA CERTIFICAT ESTUDIS HOMOLOGATS I NO ACREDITA EL 
NIVELL DE CATALÀ B2 

JDA *794W ADMÈS 
NO ACREDITA EL NIVELL B2 DE CATALÀ: HA DE REALITZAR LA 
PROVA 

AMP *162X ADMÈS 
NO ACREDITA EL NIVELL B2 DE CATALÀ: HA DE REALITZAR LA 
PROVA  

MESS *037R ADMÈS   

MIB *566X EXCLÓS 

MANCA INSCRIPCIÓ CORREGIDA AMB EL LLOC DE TREBALL I 
PUNTS CARNET DE CONDUIR. NO APORTA VIDA LABORAL, 
MÈRTIS I NO SEL'S PODRÀ VALORAR EN CAS DE TENIR-NE 

ESG *992E EXCLÓS 
MANCA CURRICULUM, VIDA LABORAL, FALTA REVÉRS CARNET 
DE CONDUIR 



   
   

 

 

ESC *680X ADMÈS   

RSL *223I EXCLÓS PRESENTAT FORA DE TERMINI 

 
S’adverteix que les persones que no aportin la vida laboral i una nòmina o contracte on 
surti reflectida la categoria professional no podran acreditar aquests mèrits, tot i que ho 
indiquin al Currículum. 
 
Es convoca als següents aspirants a realitzar la prova de català, el proper dimarts dia 27 
d’abril a les 09:30h al tanatori de Reus. Hauran d’acreditar-se amb el seu DNI i hauran de 
portar un bolígraf. 
 

MCV *879X 

JDA *794W 

AMP *162X 

 
 
Es comuniquen, per una correcta planificació dels aspirants, les següents i dates i la 
descripció de les proves a realitzar: 
 
a) Els aspirants que no han de fer la prova de català i els que siguin aptes en aquesta, 
hauran de realitzar una prova de simulació d’una recollida d’un difunt a un domicili el 
proper dia 30 d’abril. Una vegada es publiquin els resultats de la prova de català, 
s’especificaran les hores de la prova pràctica.  
 
b) Els aspirants que hagin superat la prova pràctica del punt anterior, seran convocats el 
dia 6 de Maig per realitzar la prova pràctica de cerimònia civil. Aquesta prova durarà 
aproximadament una hora i consistirà en el següent: Primerament es realitzarà, durant 10 
minuts, una entrevista personal amb el membres del tribunal, fent aquests el rol de 
familiars d’un difunt. Seguidament, l’aspirant disposarà de 30 minuts per elaborar la 
cerimònia, en un format word o similar, en base a la informació obtinguda en el punt 
anterior. I finalment, haurà de fer una simulació de la pròpia cerimònia civil, davant del 
públic, a la sala de cerimònies.  IMPORTANT: tant per elaborar la cerimònia en format 
word i per expossar-la a la sala de cerimònies, podrà utilitzar tot el material que 
consideri oportú i que pot portar de casa en un pen-drive. 
 
Es prega a tots els aspirants de que si no poden assistir a les proves ho comuniquin el més 
aviat possible per a una millor organització. Moltes gràcies.  
 
Reus, a la data de la signatura 
 
 
 
José A. Álvarez Muñoz 



   
   

 

 

Director Divisió Serveis Funeraris Reus i Baix Camp 
Reus Serveis Municipals SA 
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