PROCÉS SELECTIU

ACTA DEL TRIBUNAL
Dades de l’acte
Lloc
data
Hora d’inici
Hora acabament

Casa de Cultura Agustí Sardà
23 de juny de 2021
09:30
13:30

Procés selectiu
Núm
Plaça
Grup
Sistema
Convocatòria

4460/2021
Agent de la Policia Local per mobilitat horitzontal
C2
Concurs oposició
Decret d’Alcaldia núm. 2021-0979, de 29 d’abril de 2021

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

Antonio Pacheco García
Pablo Navarro Aramayo
David Marqués Leza
Miquel Alonso Cruelles
Lluís Molina Castilla

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal
nomenat per realitzar les proves de selecció per cobrir les places relacionades.
FASE OPOSICIÓ:

D’acord amb les bases específiques aprovades pel Decret d’Alcaldia número 20210979, de 29 d’abril de 2021 i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat número
8404, de 7 de maig de 2021 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, CVE 202103926 de 7 de maig de 2021, s’inicia el procés de selecció amb la fase d’oposició:
2n Exercici. Prova pràctica:
Consisteix en desenvolupar per escrit, durant un període màxim d’una hora i mitjà, un
supòsit de caràcter pràctic, relacionat amb les tasques pròpies de les funcions
assignades al lloc de treball. En aquest exercici es valorarà la sistemàtica en el
plantejament, la formulació de conclusions i el coneixement i l’adequada resolució del
cas plantejat, així com l’estil i correcció de la redacció. El desenvolupament del cas
pràctic serà per escrit i s’haurà de defensar oralment davant del tribunal. Durant la
defensa el tribunal podrà plantejar aquelles qüestions que consideri oportunes i es
valoraran tant la correcció en la resolució del cas pràctic com la claredat en l’exposició
d’idees, la capacitat relacional i l’expressió oral. El total de prova pràctica es puntuarà
entre 0 i 40 punts. Els aspirants per superar la prova pràctica hauran d’obtenir una
qualificació de 20 punts o més.
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Antonio Pacheco García (1 de 1)
Sotsinspector
Data Signatura: 23/06/2021
HASH: e07cd48d849a54e9e49b5f812775c179

Una plaça d’Agent de la Policia Local per mobilitat horitzontal

ASPIRANTS PRESENTATS:

1
2
3

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

ASPIRANT
MIGUEL ANGEL BARROSO ****
DAVID MARÍN ****
RAUL NOVELL ****

ASPIRANT NO PRESENTAT:

1

DNI
ASPIRANT
4764***** ALEJANDRO MEDIEL ****

L’aspirant NO PRESENTAT queda exclos definitivament del procés selectiu.
Els resultats dels aspirants presentats a la prova pràctica, es detallen a continuació:
RESULTATS

1
2
3

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

ASPIRANT
MIGUEL ANGEL BARROSO ****
DAVID MARÍN ****
RAUL NOVELL ****

RESULTATS PROVA PRÀCTICA
22
25
NO APTE

El Tribunal emplaça als aspirants que han superat la prova anterior a realitzar l’exercici
psicotècnic dilluns dia 28 de juny a les 9:30 hores a la Casa de Cultura Agustí Sardà.
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a President del Tribunal, en
data i lloc consignada a l’encapçalament.

Document signat electrònicament al marge
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El President
Antonio Pacheco García

