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DECRET  

Assumpte: Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives
per cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de tres places d'agent de la Policia
Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la creació d'una
borsa de treball per a cobrir possibles vacants en el cos de la policia local.  Designar els
membres que compondran el Tribunal qualificador de les proves selectives, i fixar la data de
realització del primer i segon exercici.

Atès que per acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2020 es van aprovar les bases
específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el
sistema  de  concurs  oposició  lliure,  de  tres  places  d'agent  de  la  Policia  Local  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir
possibles vacants en el cos de la policia local i es van convocar les proves selectives per a la provisió
de les esmentades places.

Atès que les esmentades Bases es van inserir íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona,  número  CVE 2020-01294,  de  25  de  febrer  de  2020  i  l’extracte  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya número 8077, de 4 de març de 2020 i l'extracte al Butlletí Oficial de l'Estat
número 60, de 10 de març de 2020, i que, durant els 20 dies naturals des de l'endemà de sortir
l'extracte de l’última de les publicacions, es van presentar 44 sol·licituds de persones aspirants.
 
Atès que, de conformitat amb el que estableix l'art. 78 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i d'acord amb el que preveu la
base quarta de la convocatòria, s'ha de procedir a l'aprovació de la relació provisional d'aspirants
admesos i exclosos, i a la designació nominal del tribunal, i s'ha d'anunciar el lloc, la data i l'hora
d'inici de la prova amb el que s'inicia el procés de selecció.

En conseqüència, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la vigent legislació de
règim local,

Per tot això,

HE RESOLT:

1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a l’accés a
les places vacants abans esmentades, per ordre de presentació de les instàncies següent:

Aspirants admesos:

Número
d'aspirant

Nom DNI

1 Eduard Moreno Artesero ***2290**

2 David Camacho Margalef ***2501**

3 Josep Navarro Subirats ***3829**

4 Xavier Arques Nolla ***0374**

5 Fernando López Fernández ***8744**

7 Diego Galisteo Moreno ***2101**

9 Angel Serret Cardona ***3661**

10 Mateu Matamoros Casteñeda ***6067**

12 José Antonio Fernández Trenas ***0865**
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Número
d'aspirant

Nom DNI

13 Alfonso Lopez Pombo ***2584**

14 David Yeste Puertas ***6005**

15 Jordi Diaz Gomez ***9562**

16 Andreu Grau Solsona ***3816**

17 Josep Herrero Barberà ***2062**

18 Manel Daza Berenguer ***0864**

19 Pedro Nofre Romera ***2904**

20 Cristina Borràs Margalef ***2043**

21 Dídac Jiménez Morte ***1554**

22 Lluís Pau Millan Gutierrez ***5518**

23 Sofia Castellà de la Cruz ***2248**

24 Pablo Lluís Torres ***8031**

25 Franc Subirats Gil ***5846**

26 Miguel Angel Garcia Olivares ***6010**

28 Roberto Saura Anglés ***2337**

29 Rafael Aguilera Izquierdo ***5388**

31 Miguel Domingo Beltran ***2112**

32 Ramon Piñol Cid ***0995**

33 Javier Subirats Aguiló ***2696**

34 Sandra Lloret Bote ***1080**

35 Miguel Angel Castejon Larred ***5836**

36 Didac Julio Sales ***3740**

37 Jordi Lesan Pujol ***5211**

38 Daniel Portero Cabrera ***2308**

39 Salvador Sarió Domech ***2766**

40 Sergi Juan Urgilles ***6207**

41 Marc Cirac Ayala ***6401**

42 David Zurano Martell ***7434**

43 Enric Jimenez Llop ***6097**

Aspirants exclosos: 

Número
d'aspirant

Nom DNI Motiu exclusió

6 Marc Molina Andreu ***3934** 1

8 David Mora Garcia ***1691** 2 i 3

11 Francisco José Martin Rueda ***9167** 1
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Número
d'aspirant

Nom DNI Motiu exclusió

27 Josep Turon Adell ***2509** 1

30 Francisco Campos Escalera ***7519** 1 i 4

44 Silvia Bel Trullen ***2024** 4

Motius d’exclusió

1. Manca abonar l'import dels drets d'examen previst a la base 3 de la convocatòria. 
2. Manca aportar el DNI exigit a la base 3 de la convocatòria.
3. Manca aportar el carnet de conduir exigit a la base 3 de la convocatòria.
4. Manca aportar els annexos 1 i 2 exigit a la base 3 de la convocatòria.

2. Tant els aspirants exclosos com els omesos, per no figurar en la llista provisional d'admesos ni en
la d'exclosos, disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació
d'aquesta resolució al tauler d'edictes municipal i a la pàgina web de l'Ajuntament, per a subsanar els
defectes que hagin motivat  la seva no admissió o l'omissió simultània en la llista esmentada, de
conformitat amb el que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, del procediment Administratiu Comú de les
Administracions  Públiques.  En  cas  que  no  es  presenti  cap  al·legació  s'entendrà  definitivament
aprovada aquesta llista d'admesos i exclosos.

3. Determinar que la composició del tribunal qualificador serà la següent:

Presidenta:
- Rosa Ma. Barceló Serrano, Secretària acctal. de l'Ajuntament d'Ulldecona
Suplent: Salvador Vila Pastor, Interventor de l'Ajuntament d'Ulldecona

Vocals:
- José Maria Martínez Balart, Inspector en Cap de la Policia Local d'Ulldecona
Suplent: Esteve Diego Roca, Agent de la Policia Local d'Ulldecona

- Moises Codorniu Castelló, Agent de la Policia Local d'Ulldecona
Suplent: Ricard Casarrubio Talavera, Agent de la Policia Local d'Ulldecona

-  Miguel  Alonso  Cruelles,  tècnic  nomenat  a  proposta  de  l'Institut  de  Seguretat  Pública  de
Catalunya.
Suplent: Josep Albiol Fraile, tècnic nomenat a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.

- Joaquin Ferré Moliné, tècnic nomenat a proposta de la Direcció General d'Administració de
Seguretat.
Suplent: José Valiente Reyes, tècnic nomenat a proposta de la Direcció General d'Administració
de Seguretat.

Secretària:
- Ma. Teresa Vidal Ferré, funcionària Administrativa de l'Ajuntament d'Ulldecona
Suplent:  Ma.  Josep  Pomada  Castell,  funcionària  Auxiliar  Administrativa  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona

La secretària actuarà amb veu però sense vot.

4. L'abstenció i recusació dels membres del tribunal qualificador s'haurà d'ajustar al que preveuen els
articles 23 i 24 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Expedient: 1-11-20-14



Carrer Major, 49  l  43550 Ulldecona  l  Tel 977 573034  l  Fax 977 720622  l  www.ulldecona.cat

 

5.  Determinar  que  els  aspirants  que  han  de  realitzar  el  primer  exercici  de  la  convocatòria,  de
coneixement de la llengua catalana, per no haver acreditat  documentalment el requisit  d'estar en
possessió del nivell de català exigit són els següents:

Número d'aspirant Nom

7 Diego Galisteo Moreno

6. Els aspirants declarats admesos que hagin de realitzar el primer exercici de coneixement de la
llengua catalana queden convocats, de conformitat amb les bases, i segons es detalla:

Dia: 15 de setembre de 2020
Hora: 9.00 hores
Lloc: Casa Consistorial (carrer Major, 49)

7. Els aspirants declarats admesos que no hagin de realitzar el primer exercici de coneixement de la
llengua catalana queden convocats, per a la realització del  segon exercici  de cultura general,  de
conformitat amb les bases, segons es detalla:

Dia: 21 de setembre de 2020
Hora: 9.30 hores
Lloc: Casa de Cultura (carrer Major, 56)

8. De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta llista es publicarà i s'exposarà en el
tauler  d'edictes  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  i  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,
www.ulldecona.cat, substituint la notificació als interessats, de conformitat amb el que disposa l'art. 45
de la Llei 39/2015, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així  ho mana i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de  l'Ajuntament  d’Ulldecona,  Núria  Ventura  i
Brusca, a Ulldecona, el dia vint-i-vuit de juliol de dos mil vint.

L'alcaldessa, Davant meu,
La secretària acctal.

Núria Ventura i Brusca Rosa Ma. Barceló Serrano
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