Llistat definitiu admesos/es i Exclosos Plaça temporal de
contracte relleu del 50% de la jornada d’Auxiliar polivalent
de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp
(BOPT CVE 2021-09040)
Adjuntem la llista definitiva d’admesos i exclosos:

DNI
*094E

ADMÈS/
EXCLÒS
ADMÈS/A

OBSERVACIONS
Manca: currículum, justificant estar inscrit com a demandant
d'ocupació, títol estudis mínims sol·licitats i punts del carnet de
conduir. El carnet de conduir està caducat
Manca tota la documentació excepte el currículum
Manca tota la documentació excepte el currículum
Comunica per Mail, en data 08/11/2021 que no es presenta
En cas de tenir mèrits no els acredita amb còpia del contracte o
nòmina

Oficina Central:

43201 Reus ·

977 010 241

INICIAL
TNM

MCB
MEB
PRR
CRB

*661F

*011S

EXCLÒS/A
EXCLÒS/A
EXCLÒS/A
EXCLÒS/A

ALLM

*623D

ADMÈS/A

LCL

*954L

ADMÈS/A

JCHV

*806B

EXCLÒS/A

Manca justificació del nivell de català exigit. En cas de no
aportar-la haurà de realitzar l’examen. En cas de tenir mèrits
no els acredita amb còpia del contracte o nòmina
Queda exclòs/a perquè li manca justificant dels estudis mínims
exigits. Tanmateix li manca justificació del nivell de català
exigit: En cas de no aportar-la haurà de realitzar l’examen. Li
manca el justificant d'estar inscrit com a demandant
d'ocupació que l'haurà de presentar abans de finalitzar tot el
procés de selecció

ADMÈS/A

Li manca el justificant d'estar inscrit com a demandant
d'ocupació que l'haurà de presentar abans de finalitzar tot el
procés de selecció

MSC

*145Z

MTP

*397G

EXCLÒS/A

EXCLÒS/A

Exclòs/a per manca de justificació dels punts del carnet de
conduir. Tanmateix manca vida laboral i en cas de tenir mèrits
no els acredita amb còpia del contracte o nòmina. Manca
justificació del nivell de català exigit. En cas de no aportar-la
haurà de realitzar l’examen

EXCLÒS/A

Exclòs/a per manca de justificació dels punts del carnet de
conduir. Tanmateix manca vida laboral i en cas de tenir mèrits
no els acredita amb còpia del contracte o nòmina. Manca
justificació del nivell de català exigit. En cas de no aportar-la
haurà de realitzar l’examen. Li manca el justificant d'estar
inscrit com a demandant d'ocupació que l'haurà de presentar
abans de finalitzar tot el procés de selecció. Li falten les seves
dades a la inscripció

43201 Reus ·

977 010 241

MMM

*504M

Queda exclòs/a per manca de justificació del carnet de conduir
i dels punts. Tanmateix li manca el justificant d'estar inscrit
com a demandant d'ocupació que l'haurà de presentar abans
de finalitzar tot el procés de selecció. En cas de tenir mèrits no
els acredita amb còpia del contracte o nòmina

*335F

Oficina Central:

JRM

APR

*409S

EXCLÒS/A

YQG
SOPG
LVO

*502L

EXCLÒS/A
EXCLÒS/A
EXCLÒS/A

*689Q

Exclòs/a per manca de justificació dels punts del carnet de
conduir i per manca de justificació de la titulació mínima
exigida. Tanmateix manca vida laboral i en cas de tenir mèrits
no els acredita amb còpia del contracte o nòmina. Manca
justificació del nivell de català exigit. En cas de no aportar-la
haurà de realitzar l’examen. Li manca el justificant d'estar
inscrit com a demandant d'ocupació que l'haurà de presentar
abans de finalitzar tot el procés de selecció. Li manquen dades
a la inscripció
Exclòs/a per manca de justificació dels punts del carnet de
conduir i per manca del carnet de conduir. Tanmateix manca
justificació del nivell de català exigit. En cas de no aportar-la
haurà de realitzar l’examen. Li manca el justificant d'estar
inscrit com a demandant d'ocupació que l'haurà de presentar
abans de finalitzar tot el procés de selecció. Li manca la
inscripció
Manca tota la documentació excepte el currículum
Presentació 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 dimecres dia
10 de novembre a les 09:00h al tanatori de Reus. Hauran d’acreditar-se amb el seu
DNI i hauran de portar un bolígraf.
INICIALS NIF
LCL
*954L

Oficina Central:

43201 Reus ·

977 010 241

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 11 de novembre, en el següent horari:
INICIAL
TNM
ALLM
LCL
MSC

DNI
*094E
*623D
*954L
*145Z

HORA
11:00:00
11:15:00
11:30:00
11:45:00

Es recorda a les persones convocades que han de venir amb roba i sabates còmodes.
b) Els aspirants que hagin superat la prova pràctica del punt anterior, seran convocats el
dia 15 de novembre per realitzar la prova pràctica de cerimònia civil.(les hores seran
exposades amb la publicació dels resultats de la prova pràctica de simulació d’una
recollida). Aquesta prova durarà aproximadament una hora i consistirà en el següent:
1. Primerament es realitzarà, durant 10 minuts, una entrevista personal amb el membres
del tribunal, fent aquests el rol de familiars d’un difunt.
2. 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.
3. I finalment, durant 10 minuts, 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 com per exposarla a la sala de cerimònies, podrà utilitzar tot el material que consideri oportú i
que pot portar de casa en un pen-drive. Si hi ha alguna persona que vol tenir
un esquema d’una cerimònia civil que es fiqui en contacte amb nosaltres a
través del Mail: rrhh@sfreus.cat
c) Els aspirants que hagin superat la prova pràctica del punt anterior, seran convocats el
dia 16 de novembre per l’entrevista personal.

Constitució del Tribunal

Oficina Central:

43201 Reus ·

977 010 241

Tal i com indiquen les bases, s’informa que el Tribunal estarà composat pels següents
membres:
El Director de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, el Sr. José A. Álvarez Muñoz, en
qualitat de president.
El Cap de Serveis, el Sr. Jordi Ferrer Puig, en qualitat de vocal.
La Cap d’Administració i Finances, la Sra. Cristina Campallo Martínez, en qualitat de
vocal.

Rectificació de l’apartat 6.2.1 de les bases
Es detecta una errada en l’apartat 6.2.1 de les bases. On diu “ b) Capacitat i experiència
demostrada en l’activitat professional de funerari/a en el sector privat . Es puntuarà un
0,20 punts per cada mes treballat (fins a 5 punts)” ha de dir “ b) Capacitat i experiència
demostrada en l’activitat professional de funerari/a. Es puntuarà un 0,20 punts per cada
mes treballat (fins a 5 punts)”. En compliment del principi de lliure concurrència no podem
limitar l’experiència només al sector privat. Va ser una errada en la redacció de les
mateixes ja que l’esperit d’aquestes bases s’ajusten al compliment de l’article 55 de
l’EBEP.
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