Identificació de l’expedient: Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la
convocatòria del procés selectiu d’una Borsa de Treball de Conserge.
Número d’expedient: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / mam /
12943/2018
Tràmit: Resolució

1. El 23 de gener de 2019 la Junta de Govern Local aprova les bases específiques i la
convocatòria, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una Borsa de Treball
de Conserges per tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin
produir a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i en concret als Casals d’Avis i Edificis
Municipals.
2. Vist que el 19 de febrer de 2019 va finalitzar el termini per poder presentar les
sol·licituds per formar part a la convocatòria del procés selectiu per la constitució d’una
Borsa de Treball de Conserges, mitjançant concurs-oposició lliure.
3. El 14 de març de 2019 per Decret d’Alcaldia número 2019-0614 es va aprovar
provisionalment el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part en la
convocatòria del procés selectiu per la constitució d’una Borsa de Treball de de
Conserges per tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin produir
a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i en concret als Casals d’Avis i Edificis
Municipals, donant als aspirants provisionalment exclosos, un termini de 5 dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la publicació al web, per a fer esmenes o reclamacions.
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4. Vist que el dia 21 de març de 2019 va ser l’últim dia per presentar esmenes o
reclamacions.
Fonaments de dret
1. Art. 60 del RD 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
l’Estatut Bàsic Empleat Públic.
2. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
3. Bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una
Borsa de Treball per ocupar el lloc de treball de Conserge a l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 5 de febrer de
2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7801, de data 1 de febrer
de 2019.
Resolució
1. Aprovar definitivament el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part
en la convocatòria del procés selectiu per la constitució d’una Borsa de Treball de de
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Conserges per tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin produir
a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i en concret als Casals d’Avis i Edificis
Municipals.
ADMESOS:
1
2
3
4

DNI
...085-S
...685-L
...386-G
...891-W

PROVA DE CATALÀ
EXEMPT
NO EXEMPT
NO EXEMPT
EXEMPT

1 ...659-G NO EXEMPT
2

...798-J NO EXEMPT

3

...329-H EXEMPT

4 ...032-W NO EXEMPT

6

...429-N NO EXEMPT

7

...175-C EXEMPT

MOTIU EXCLUSIÓ
EXCLÒS (No presenta carnet de
manipulador d’aliments vigent)
EXCLÒS (No acredita titulació mínima
exigida)
EXCLÒS (No justifica pagament taxes)
EXCLÒS (No justifica pagament taxes
ni homologació titulació mínima
exigida)
EXCLÒS (No presenta carnet de
manipulador d’aliments vigent, no
acredita titulació mínima exigida, no
justifica el pagament de les taxes)
EXCLÒS (No justifica pagament taxes
i no presenta carnet de manipulador
d’aliments vigent)
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DNI PROVA DE CATALA
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EXCLOSOS:

President

Titular
Suplent
Secretari
Titular
Suplent
Vocal representant de l’Administració Titular
local
Suplent
Vocal representant de l’Administració Titular
local
Suplent
Vocal EAPC
Titular
Suplent

Xavier Tardiu Bonet
Octavi Anguera Ortiga
Sònia Piñol Guasch
Janina Castellnou Rovira
Yolanda Luque Muñoz
Yolanda Llorens Vernet
Maria Sabaté Grifoll
Anna Cartañà Beltran
Dolors Valls Arasa
M. Dolors Estrems Borràs

3. Designar al Sr. Joan Figueras Vila com a assessor tècnic extern al Tribunal amb veu
però sense vot.
4. Convocar als aspirants per a la realització de les proves en lloc, hora i dia
relacionat:
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2. Aprovar la composició del tribunal:

PROVA

DIA

HORA

PROVA CATALÀ

08/04/2019

9:00 h.

PROVA PRÀCTICA

08/04/2019

11:00 h.

LLOC
Casa de Cultura Agustí Sardà
C/ Mare de Déu de la Roca, 5
43300 Mont-roig del Camp
Casa de Cultura Agustí Sardà
C/ Mare de Déu de la Roca, 5
43300 Mont-roig del Camp

Fran Morancho López
Alcalde
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