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ANUNCI RESULTATS CINQUÈ EXERCICI
El 19 de febrer de 2021, el Tribunal qualificador del procés selectiu per cobrir sis
llocs de treball de vigilant de l’Ajuntament del Morell va adoptar els següents
acords:
“Identificació de la sessió
Data: 19 de febrer de 2021
Hora: 9:00 hores
Lloc: Centre Cultural del Morell
Hi assisteixen:
Manuel Catalan Padilla que actua com a president
Lorda Marauri Gonzalez, qui actua com a vocal
Miquel Molluna Cano que actua com a vocal
Pere Ferré Bundó que actua com a vocal
Ester Llorens Perez que actua com a vocal i secretaria
Ordre del dia
1. Constitució del tribunal
2. Realització del cinquè exercici i valoració dels resultats.
3. Requeriment de documentació.
Desenvolupament de la sessió
Es constitueix el Tribunal qualificador amb la presència de tots els seus membres.
Es procedeix a la crida individual dels aspirants admesos a aquesta prova del
procés selectiu que han superat les anteriors proves. Abans de l’entrada es
procedeix a la presa de la temperatura, a la identificació dels aspirants
mitjançant l’exhibició del document nacional d’identitat i a la desinfecció de les
mans mitjançant gel hidroalcohòlic.
El cinquè exercici és la prova pràctica, la qual consisteix en la redacció sobre un
tema relacionat amb les funcions del vigilant durant el termini de 30 minuts. Un
cop finalitzat, l’aspirant ha de llegir i exposar l’escrit davant del Tribunal.
L’exercici es qualifica de 0 a 10 punts i cal una puntuació mínima de 5 punts per
superar la prova.

Acords
1. Constitució del tribunal.
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2. Un cop realitzada la prova, el Tribunal acorda les següents puntuacions:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REGISTRE
12/08/202010:00
18/08/20-12:27
19/08/20-11:24
24/08/20-14:51
27/08/20-12:00
28/08/20-10:39
29/08/20-04:19
31/08/20-15:15
01/09/20-23:43
02/11/20-12:17

NOM
J.G.B.
N.S.E.
V.O.G.
C.Z.L.
M.T.B.
E.V.V
M.P.G.
O.E.S.
E.G.B.
F.M.F.

DNI
***6058**
***0467**
***2161**
***4735**
***0044**
***2416**
***7016**
***1321**
***0905**
***6702**

PUNTUACIÓ
5,80
7,00
2,00
4,65
4,46
5,70
5,00
6,10
5,60
7,70

3. De conformitat amb l’article 73.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
requereix als aspirants que han superat aquesta prova perquè en el
termini de 10 dies hàbils presentin el certificat negatiu d’antecedents
penals, i la declaració responsable de no estar inhabilitat/ada per a
l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat/ada mitjançant
expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni haver
estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic, així com
declaració de no trobar-se afectat/ada per causa d’incompatibilitat
establerta per la Llei 53/1984 ni per cap altra normativa vigent.

La secretaria del Tribunal
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El president aixeca la reunió a les 14:45 hores, de la qual, com a secretaria,
estenc aquesta acta.”

