PROCÉS SELECTIU
Convocatòria procés extraordinari d’estabilització – Inspector/a

Dades de l’acte
Lloc
data
Hora d’inici
Hora acabament

Ajuntament de Mont-roig del Camp
6 de juliol de 2021
12:00
12:30

Procés selectiu
Núm.
Plaça
Grup
Sistema
Convocatòria

2804/2021
Inspector/a
C1
Concurs - Oposició
Decret d’Alcaldia núm. 2021-1102, de 6 de maig de 2021

Tribunal
Presidenta
Secretària
Vocal representant de l’Administració local
Vocal representant de l’Administració local
Vocal EAPC

Anna Cartañà Beltran
Janina Castellnou Rovira
Gemma Juncosa Bonfill
Yolanda Martín López
M. Immaculada Serra Pagès

A Mont-roig del Camp, avui dia 6 de juliol de 2021, es reuneix telemàticament el Tribunal
nomenat per tractar la reclamació de la senyora Alicia María Esteban mitjançant
instància presentada amb número 2021-E-RE-4051 de data 25 de juny de 2021.
El tribunal resol desestimar la reclamació presentada en base a què la prova pràctica va
constar de 1 cas pràctic amb 3 enunciats i diversos sub-apartats, no essent necessaris
coneixements concrets del municipi de Mont-roig per respondre la prova, tot i que al
temari específic de la convocatòria d’Inspector estaven inclosos, entre d’altres, el
coneixement del terme municipal de Mont-roig del Camp (Tema 32), el Pla d’Ordenació
urbanística municipal (Tema 9) i les ordenances municipals (Temes 21, 22, 23 i 24).
En conseqüència el Tribunal desestima la reclamació i ratifica el resultat final del procés
selectiu:

1

DNI
NOM i COGNOM
3987***** SANTIAGO TORÀ ****

OPOSICIÓ
40,50

CONCURS
35,50

TOTAL
76,00

El Tribunal proposa que l’aspirant número 1 sigui nomenat com a funcionari en
pràctiques. En el termini de vint dies natural haurà de presentar al departament de
Recursos Humans els documents que acreditin que compleix les condicions exigides en
les bases específiques.
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ANA CARTAÑA BELTRAN (1 de 1)
Interventora acctal.
Data Signatura: 08/07/2021
HASH: 5df0f78b1decd88caf7b610a43f99c1e

ACTA DEL TRIBUNAL

Els aspirants que hagin treballat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i tinguin un
nomenament i/o contracte de treball i que haguessin superat el període de
pràctiques/prova no hauran de superar aquest període i seran nomenats directament
funcionaris de carrera o personal laboral fixe.
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a Presidenta del Tribunal,
que certifico, en la data i lloc consignada a l’encapçalament.
Contra aquesta resolució, per ser acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar cap
recurs, sens perjudici que es podrà al·legar l’oposició per a la consideració en la
resolució que posi fi al procediment.
La Presidenta
Anna Cartañà Beltran

D-S002/V-1.0/02.18

2

Codi Validació: 4JCJJGJSRZXHQSD5NQZS44ERD | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Document signat electrònicament al marge

