Aprovar la llista provisional, i posteriorment elevar-ho a
definitiu, d’admesos i exclosos per a la convocatòria que
ha de regir el concurs de mèrits amb prova pràctica per
urgència per a la contractació temporal d’un/a Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local a l’Àrea d’Impuls
Econòmic i Ocupació

Expedient número:

Serveis interns / Secretaria General / RRHH / mam /
8996/2017

Tràmit:

Resolució

Fets
1. El 16 d’agost de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les bases i la convocatòria
que ha de regir el concurs de mèrits amb prova pràctica per urgència per a la
contractació temporal d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local a l’Àrea
d’Impuls Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, condicionada a la
concessió de la subvenció per l’efecte.
2. Vist que el passat dia 14 de setembre de 2017 va finalitzar el termini per poder presentar
les sol·licituds per formar part d’aquest procés selectiu per a la contractació temporal
d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local a l’Àrea d’Impuls Econòmic i
Ocupació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, condicionada a la concessió de la
subvenció.
3. Vist que no hi ha cap aspirant exclòs per prendre part en aquest procés.

Número : 2017-1673 Data : 27/09/2017

Identificació de l’expedient:

DECRET

Fonaments de dret
1.
Article 60 de la Llei 7/2007, 12 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut Bàsic Empleat
Públic.
2.

Article 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 específiques publicades en el BOP de Tarragona núm. 167 de data 29 d’agost
de 2017.

Resolució
1. Aprovar provisional i elevar a definitiu el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per
prendre part en la convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal d’un/a
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local a l’Àrea d’Impuls Econòmic i Ocupació de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, condicionada a la concessió de la subvenció per
l’efecte.
ADMESOS
DNI
...641-X
...795-G

CATALÀ
EXEMPT
EXEMPT
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DECRET D’ALCALDIA

...600-G
...688-A
...906-Q
...791-Z
...536-Y
...513-M
...043-C
...975-H

EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
NO

EXCLOSOS

President
Secretari
Vocal EAPC
Vocal Aj. Mont-roig
Vocal altre Corporació

Titular
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

Octavi Anguera Ortiga
Ana M. Alonso Bartolomé
Miquel Alsina Martí
Victòria Rodrigo Fuentes
Montse Esteve Masip
Sònia Piñol Guasch
Gemma Juncosa Bonfill
Izaskun Cendegui Jaques
Montserrat Pagès Pallisé

3. Convocar a l’aspirant amb número de DNI ...975-H per a la realització de la prova de
català en lloc, hora i dia relacionat:
PROVA

DATA

HORA

Català

17 d’octubre de 2017

8:00 h

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

4. Convocar als aspirants per a la realització del concurs de mèrits i la prova pràctica en
lloc, hora i dia relacionat:
PROVA
Pràctica i
concurs de
mèrits

DATA

HORA

17 d’octubre de 2017

10:30 h.

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

5. Comunicar aquest acord als interessats i a la Junta de Personal.
Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan administratiu que l’ha dictat en

DECRET

2. Aprovar la composició del tribunal:

Número : 2017-1673 Data : 27/09/2017

MOTIU EXCLUSIÓ
---

Codi Validació: 64EMCY6NTPKC2FJ9N7H3F9F26 | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

DNI
---

el termini d’un mes a partir de la data següent a la recepció d’aquesta notificació o,
directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu
de Tarragona en el termini de dos mesos comptats també des del dia següent al de recepció
d’aquesta notificació.

DECRET

26 de setembre de 2017

Número : 2017-1673 Data : 27/09/2017

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental
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