
 

DECRET

Identificació de l’expedient: Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos per a la 
convocatòria del procés selectiu d’una Borsa de Treball d’Administratius/ives, amb 
caràter temporal, per tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin 
produir a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i a les empreses municipals 
Nostreserveis i Nostraigua.

Número d’expedient: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / mam / 837/2019

Tràmit: Resolució

Fets

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 
d’Administratius/ives per tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es 
puguin produir a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i a les empreses municipals 
Nostreserveis i Nostraigua.

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 d’Administratius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Empreses 
municipals Nostreserveis i Nostraigua, mitjançant concurs-oposició lliure.

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 d’Administratius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Empreses 
municipals Nostreserveis i Nostraigua 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 provisionalment el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre 
part en la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la 
constitució d’una Borsa de Treball d’Administratius/ives per tal de cobrir les necessitats 
de recursos humans que es puguin produir a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i les 
empreses municipals Nostreserveis i Nostraigua. 

ADMESOS:

DNI/NIE PROVA DE CATALÀ
1 ...790-Y EXEMPT/A
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2 ...329-H EXEMPT/A
3 ...125-B NO EXEMPT/A
4 ...215-Q EXEMPT/A
5 ...043-T EXEMPT/A
6 ...341-F EXEMPT/A
7 ...774-Y NO EXEMPT/A
8 ...993-V EXEMPT/A
9 ...326-B EXEMPT/A

10 ...347-G EXEMPT/A
11 ...559-H EXEMPT/A
12 ...807-Z EXEMPT/A
13 ...739-J EXEMPT/A
14 ...503-J EXEMPT/A
15 ...322-S EXEMPT/A
16 ...839-R EXEMPT/A
17 ...154-J EXEMPT/A
18 ...650-G EXEMPT/A
19 ...383-Q EXEMPT/A
20 ...660-R EXEMPT/A
21 ...713-S EXEMPT/A
22 ...102-R EXEMPT/A
23 ...494-V EXEMPT/A
24 ...504-Q EXEMPT/A
25 ...964-L EXEMPT/A
26 ...163-M EXEMPT/A
27 ...175-C NO EXEMPT/A

EXCLOSOS:

 DNI
PROVA DE 

CATALÀ
MOTIU EXCLUSIÓ

1 ...622-Q EXEMPT/A
EXCLÒS (Pendent presentar titulació 
mínima exigida)

2 ...511-L EXEMPT/A
EXCLÒS (No pagament de taxes/ 
pendent presentar SOC)

3 ...454-B EXEMPT/A EXCLÒS (No pagament de taxes)

4 ...724-Z EXEMPT/A
EXCLÒS (No acredita titulació mínima 
exigida)

5 ...092-G EXEMPT/A
EXCLÒS (No pagament de taxes/ 
pendent presentar SOC)

6 ...150-V EXEMPT/A EXCLÒS (No pagament de taxes)
7 ...715-H EXEMPT/A EXCLÒS (DNI/NIE no vigent)

8 ...673-F NO EXEMPT/A
EXCLÒS (No pagament de taxes/ 
pendent presentar SOC)

9 ...352-P EXEMPT/A
EXCLÒS (No acredita titulació mínima 
exigida/ No pagament de taxes/ 
pendent presentar SOC)

10 ...891-W EXEMPT/A
EXCLÒS (No acredita titulació mínima 
exigida)
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2. Els  aspirants  provisionalment  exclosos  tenen  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  a 
comptar  des  de  l’endemà  de  la  publicació  al  web: 
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories per 
a fer esmenes o reclamacions, si escau.

3. El llistat provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiu si passat el termini 
de cinc dies hàbils no es presenta cap al·legació i/o reclamació.

Fran Morancho López
Alcalde

Document signat electrònicament al marge.

D-S002/V-1.0/02.18 3 

http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Mont-roig del Camp
	2019-04-15T12:41:00+0200
	Mont-roig del Camp
	MORANCHO LOPEZ FRAN - 36978515N
	Lo acepto




