PROCÉS SELECTIU
Una plaça d’Agent de la Policia Local per concurs oposició lliure
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Concurs-Oposició
Decret d’Alcaldia núm. 2021-0979, de 29 d’abril de 2021
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President
Secretari
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Vocal Direcció General d’Administració de Seguretat

Antonio Pacheco García
Pablo Navarro Aramayo
David Marqués Leza
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A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el Tribunal nomenat per
tractar la petició del Sr. Juan Daniel Heredia Cortés, mitjançant instància amb número d’entrada
2021-E-RE-6516 de data 20 d’octubre de 2021, a la qual demana, textualment, “una prolongació
per fer entrega del carnet A2 com indica a les bases de la convocatòria, com han fet moltes
administracions per exemple l'ajuntament on treballo actualment (Cubelles), per causes inherents
a la meva persona” degut a que “la crisi sanitària que hem patit degut a la COVID -19, ha provocat
un col·lapse al sistema d’exàmens de la Direcció General de Trànsit”.
El Tribunal fa notar que les bases de la convocatòria indiquen que a la finalització del curs de
formació bàsica que es realitza a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya els aspirants han
d’entregar el permís de conduir A2.
Es dona la circumstància que el Sr. Juan Daniel Heredia va finalitzar l’esmentat curs de formació
bàsica el 2 d’octubre de 2021 a través de l’Ajuntament de Cubelles.
Que les bases de la convocatòria no contemplen la tessitura de què una persona tingui el curs de
formació bàsica acabat i no tingui el carnet A2. Que segons el calendari del ISPC, el curs de
formació bàsica començaria el 4 de gener de 2022 i finalitzaria el 12 d’agost de 2022, data on
normalment hauria de fer entrega del mateix.
En primer lloc es pot observar la transparència del sol·licitant, ja que es podria incorporar sense
dir res. Que es cert que existeix un col·lapse al exàmens de la Direcció General de Trànsit, no
obstant son pel que fa al exàmens pràctics i no als teòrics.
Després de debatre tot l’exposat dins la instància, els membres del tribunal i per unanimitat acorden
acceptar la petició i ampliar el termini fins la finalització del curs de formació bàsica 2022 que
finalitzarà amb 12 d’agost, més 20 dies per presentar la documentació requerida.

No obstant serà requisit indispensable, i per tal de valorar la manca de negligència del sol·licitant,
que tingui actualment aprovat la part teòrica, per la qual cosa haurà de presentar certificat en
aquest sentit per la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. La proposta del tribunal
estarà condicionada a la presentació del certificat esmentat.
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signen els membres del Tribunal, juntament amb mi,
el Secretari del Tribunal, que certifico.
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.
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