
 

 

 

 
 
 
 

Llista provisional Admesos i Exclosos Borsa de Treball de 
funerari de segona de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp 

(BOPT CVE 2020_08445 18/11/2020) 
 

 
Adjuntem la llista provisional d’admesos: 

 
INICIAL DNI  OBSERVACIONS 

TNM *094E   

CRB *011S   

JJC *075M   

MPC *514W   

CGF *467K   

BGO *593N   

AMR *573V 

No aporta vida laboral i per tant no se li pot valorar. 
No acredita nivell de català, en cas de no realitzar 
cap esmena haurà de realitzar la prova de català 

YSM *046S   



   
   

 

 

JMF *540T 
No aporta vida laboral i per tant no se li pot valorar 
l'experiència, en cas de tenir-la 

RPC *678T 
No acredita nivell de català, en cas de no realitzar 
cap esmena haurà de realitzar la prova de català 

DJT *778E   

MFC *326L   

DAS *329H   

EDV *494L 
No acredita nivell de català, en cas de no realitzar 
cap esmena haurà de realitzar la prova de català 

SGC *270T   

 
 
I adjuntem la llista provisional d’exclosos amb els motius:  
 
INICIAL DNI  OBSERVACIONS 

RCH *117Y 

Manca Punts del carnet de conduir. No aporta vida 
laboral i per tant no se li pot valorar l'experiència, 
en cas de tenir-la 

RSI *234Z 

Manca corregir la inscripció, aportar el currículum i 
els punts del carnet de conduir.  No aporta vida 
laboral i per tant no se li pot valorar  l'experiència, 
en cas de tenir-la. No acredita nivell de català, en 
cas de no realitzar cap esmena haurà de realitzar la 
prova de català 

PPV *733E 

Manca corregir la inscripció. No acredita nivell de 
català, en cas de no realitzar cap esmena haurà de 
realitzar la prova de català 



   
   

 

 

JGR *929Y 

Manca inscripció i punts del carnet de conduir. No 
aporta vida laboral i per tant no se li pot valorar 
l'experiència, en cas de tenir-la. No acredita nivell 
de català, en cas de no realitzar cap esmena haurà 
de realitzar la prova de català 

CEG *485C 

Manca punts del carnet de conduir. No aporta vida 
laboral i per tant no se li pot valorar l'experiència, 
en cas de tenir-la. No acredita nivell de català, en 
cas de no realitzar cap esmena haurà de realitzar la 
prova de català 

ALB *009Q 

No acredita certificat d’estudi sol·licitats. No 
acredita nivell de català, en cas de no realitzar cap 
esmena haurà de realitzar la prova de català 

JDA *794W 

Manca corregir la inscripció.  No aporta vida laboral 
i per tant no se li pot valorar  l'experiència, en cas 
de tenir-la. No acredita nivell de català, en cas de no 
realitzar cap esmena haurà de realitzar la prova de 
català 

PMM *458W 

Manca corregir la inscripció. Manca aportar 
certificat d'estudis i punts del carnet de conduir. No 
aporta vida laboral i per tant no se li pot valorar 
l'experiència, en cas de tenir-la.  

MLL *428B 

No acredita certificat d’estudi. No acredita nivell de 
català, en cas de no realitzar cap esmena haurà de 
realitzar la prova de català 

CVT *839H 

El document que aporta per acreditar la identitat no 
és vàlid, tal i com indica el propi document. Manca 
el carnet de conduir i els punts. No acredita nivell de 
català, en cas de no realitzar cap esmena haurà de 
realitzar la prova de català 

JML *786Z 

No acredita certificat d’estudi. No acredita nivell de 
català, en cas de no realitzar cap esmena haurà de 
realitzar la prova de català 

MYG   Manca tota la documentació i corregir la inscripció 



   
   

 

 

SVE *421K 

Manca corregir la inscripció. Manca currículum, vida 
laboral, certificat d'estudis, certificat nivell de 
català, carnet de conduir i punts 

YLB *735C 

No acredita certificat d’estudi. No acredita nivell de 
català, en cas de no realitzar cap esmena haurà de 
realitzar la prova de català 

FBP *903C Manca Punts del carnet de conduir.  

MMB *441A La titulació ha d'estar homologada 

LBF *753E 
Manca Inscripció. No aporta vida laboral i per tant 
no se li pot valorar l'experiència, en cas de tenir-la 

MLL *811V 

Manca Punts del carnet de conduir. No aporta vida 
laboral i per tant no se li pot valorar l'experiència, 
en cas de tenir-la 

ELP *551P Manca Inscripció i Punts del carnet de conduir.  

MCDL *580J 
Manca Currículum. No aporta vida laboral i per tant 
no se li pot valorar l'experiència, en cas de tenir-la 

MLAG *327J 

Manca Punts del carnet de conduir. No aporta vida 
laboral i per tant no se li pot valorar l'experiència, 
en cas de tenir-la 

JCM *034Q 

Manca inscripció, DNI, carnet de conduir i punts del 
carnet. No aporta vida laboral i per tant no se li pot 
valorar l'experiència, en cas de tenir-la. No acredita 
nivell de català, en cas de no realitzar cap esmena 
haurà de realitzar la prova de català 

SAA *310R 

Manca corregir la inscripció. Manca currículum, vida 
laboral, certificat d'estudis, certificat nivell de català 
i punts 

 
 
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. 



   
   

 

 

 
Els aspirants exclosos disposen de 5 dies naturals, tal i com marquen les bases, per a poder 
esmenar els defectes d’admissió o per aportar més documentació. Aquest termini finalitza 
el proper dia 16 de desembre. 
 
 
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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