Identificació de l’expedient: Aprovar el llistat definitiu 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

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.
4. El Decret d’Alcaldia número 2021-1356, de 28 de maig de 2021, aprovava el llistat
provisional d’admesos i exclosos dels aspirants, donant als exclosos un termini de deu
dies naturals per fer esmenes i/o reclamacions.
5. Vist que el termini per efectuar esmenes i/o reclamacions va finalitzar el dia 11 de
juny de 2021.
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 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 definitiu 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.
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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.

Número: 2021-1571 Data: 14/06/2021

Fets

DECRET

Fran Morancho López (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 14/06/2021
HASH: 9eeccde393d39b494ad7af20ed6639ec

DECRET

ADMESOS/ES
NUM
1
2
3
4

DNI
5302*****
3972*****
7808*****
4764*****

NOM i COGNOM
MIGUEL ANGEL BARROSO ****
DAVID MARÍN ****
RAUL NOVELL ****
ALEJANDRO MEDIEL ****

PROVA CATALÀ
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

Vocal representant de
l’Administració local
Vocal Institut Seguretat Pública
Vocal Direcció General
d’Administració de Seguretat

Antonio Pacheco García

Suplent

Emilio M. Gutiérrez Hidalgo

Titular

Pablo Navarro Aramayo

Suplent

Sònia Piñol Guasch

Titular

David Marqués Leza

Suplent

David Martínez García

Titular

Miquel Alonso Cruelles

Suplent

Anna M. Martínez Domínguez

Titular
Suplent

Luís Molina Castilla
Miquel Molluna Cano

3. Convocar als aspirants per a la realització de les proves en el lloc, hora i dia
relacionat a continuació:
PROVA
2n exercici. Prova pràctica

DIA

HORA

23/06/2021

9.30 h

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

Els aspirants hauran d’esperar a ser cridats pel Tribunal respectant la distància de
seguretat, evitant aglomeracions i hauran de portar mascareta obligatòriament. Hauran
de comparèixer amb el DNI corresponent per acreditar-ne la identitat i un bolígraf.
4. Informar als aspirants que hauran de portar signat el formulari de declaració
responsable enfront la Covid-19, que es podran descarregar al següent enllaç, per
poder lliurar-lo davant el Tribunal abans de començar la prova. https://montroig.cat/wp-content/uploads/Declaracio-responsable-Covid-19.pdf

Fran Morancho López
Alcalde
Document signat electrònicament al marge.
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Secretari

Titular

DECRET

President

Número: 2021-1571 Data: 14/06/2021

2. Aprovar la composició del Tribunal qualificador:

