Identificació de l’expedient: Aprovar el llistat provisional d’admesos i exclosos dels
aspirants per prendre part en la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’agent
de la policia local, funcionari de carrera, subgrup C2, per mobilitat horitzontal de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Expedient número: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / mmp / 4460/2021
Tràmit: Ordinari

1. El Decret d’Alcaldia número 2021-0979, de data 29 d’abril de 2021, resol aprovar les
bases específiques i convocatòria pública que regeixen el procés selectiu per a 2
places d’agent de la policia local funcionari de carrera, subgrup C2, escala
d’administració especial, subescala serveis especials, mitjançant el sistema selectiu 1
per concurs-oposició i 1 per mobilitat horitzontal.
2. Les bases específiques del procés selectiu han estat publicades al Diari Oficial de la
Generalitat número 8404, de 7 de maig de 2021 i al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, CVE 2021-03926 de 7 de maig de 2021.
3. Vist que del 8 al 27 de maig de 2021 va tenir lloc el termini de presentació de
sol·licituds per formar part de la convocatòria del procés selectiu.
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.
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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 generals que regulen els processos de selecció i provisió de llocs de treball
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Resolució
1. Aprovar el llistat provisional d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part en
la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’agent de la policia local, funcionari de
carrera, subgrup C2, per mobilitat horitzontal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
ADMESOS/ES
NUM
DNI
NOM i COGNOM
1
5302***** MIGUEL ANGEL BARROSO ****
2
3972***** DAVID MARÍN ****
3
7808***** RAUL NOVELL ****

PROVA CATALÀ
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
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EXCLOSOS/ES
NUM
1

DNI

NOM i COGNOM

4764***** ALEJANDRO MEDIEL ****

PROVA
CATALÀ

MOTIU EXCLUSIÓ
No aporta la documentació
exigida a les bases de la
EXEMPT
convocatòria i manca el
pagament de la taxa.

2. Els aspirants provisionalment exclosos tenen un termini de 10 dies hàbils, comptats
a partir de l’endemà de la publicació al taulell d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per fer esmenes o reclamacions, si escau.
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Document signat electrònicament al marge.
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3. Un cop finalitzat aquest termini es publicarà el llistat definitiu de persones admeses i
excloses, la composició del Tribunal qualificador i les dates de realització de les proves
de la fase d’oposició.

