
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

EDICTE pel qual es deixa sense efecte una plaça vacant d'agent de la Policia Local i es continua amb el
procés per a la creació de la borsa de treball d'agents.

Per resolució de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2006, número 613, es resol deixar sense efecte una plaça
vacant d'agent de la policia local però continuar amb el procés per a la creació d'una borsa de treball d'agents
de la Policia Local, la part resolutiva del qual es transcriu a continuació:

“1. Deixar sense efecte el procés selectiu convocat el passat dia 4 de maig de 2016 per la Junta de Govern
Local i publicat en el BOPT número 101 de data 27 de maig de 2016 d'una plaça d'agent de la Policia Local ja
que el funcionari ha demanat el seu reingrés.

2. Continuar amb el procés de la borsa de treball per a substitucions temporals de les places d'agent de la
Policia Local.

3. Aprovar provisionalment el llistat d'admesos i exclosos dels aspirants per prendre part en el procés selectiu
d'una borsa de treball per tal de cobrir vacants d'agent al cos la policia local, enquadrada en l'escala
d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2.

 

ADMESOS

 

DNI       CATALÀ      

      …457-H      EXEMPT

…383-T EXEMPT

…549-P EXEMPT

…852-R EXEMPT

…600-H EXEMPT

…438-J EXEMPT

…116-Y EXEMPT

…449-L EXEMPT

…803-B EXEMPT

…957-P EXEMPT

...661-X EXEMPT

…085-V EXEMPT

…762-K EXEMPT

…748-S EXEMPT
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…245-H EXEMPT

…434-M EXEMPT

…990-N EXEMPT

…870-N EXEMPT

…050-A EXEMPT

…052-L EXEMPT

…719-R EXEMPT

…736-H EXEMPT

…612-A EXEMPT

…361-A EXEMPT

…427-F EXEMPT

…966-A EXEMPT

…024-E EXEMPT

…234-D EXEMPT

…947-B EXEMPT

…545-P EXEMPT

…933-T EXEMPT

…935-F EXEMPT

…230-N EXEMPT

…112-J EXEMPT

…574-S EXEMPT

…185-Y EXEMPT

…434-J EXEMPT

…479-F EXEMPT

…482-X EXEMPT

…545-Q EXEMPT

…679-H EXEMPT

…565-A EXEMPT
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EXCLOSOS

 

DNI MOTIU EXCLUSIÓ

      ...666-J      EXCLÒS FALTA DE TITULACIÓ

…372-G EXCLÒS REQUERIR TARJETA SITUACIO ATUR

…777-B EXCLÒS NO PAGAR TAXES

…018-E EXCLÒS REQUERIR TARJETA SITUACIO ATUR

…148-C EXCLÒS NO PAGAR TAXES

 

 

4. Els aspirants provisionalment exclosos tenen un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal de poder completar la documentació o formular
les al·legacions i/o reclamacions que creguin convenients.

5. Comunicar aquest acord als interessats.

 

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar, potestativament, recurs de
reposició davant el mateix òrgan administratiu que l'ha dictat en el termini d'un mes a partir de la data següent
a la recepció d'aquesta notificació o, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats també des del dia següent al de
recepció d'aquesta notificació.”

 

Mont-roig del Camp, 20 de juliol de 2016

 

Fran Morancho López

Alcalde

 

(16.204.001)
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