
DECRET  

Assumpte: Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per
cobrir,  mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de quatre places d'agent de la Policia
Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal funcionari interí, i per la creació d'una
borsa de reposició. 

Atès que per  acord de la  Junta de Govern de data  14 de juliol  de 2014 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  quatre  places  d'agent  de  la  Policia  Local  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal funcionari interí, i per a la creació d'una borsa de reposició 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 178, de 2 d'agost de 2014, i l'extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 6709, de 18 de setembre de 2014, i que , durant els 20 dies naturals des de l'endemà de sortir
l'extracte al DOGC, es van presentar 89 sol·licituds de persones aspirants.
 
Atès que per Decret d'Alcaldia de data 27 d'octubre de 2014 es va aprovar la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos a les proves selectives per a l’accés a les places vacants abans esmentades, amb
indicació dels motius d'exclusió, a la vegada que s'acordava que tant els aspirants exclosos com els
omesos, per no figurar en la llista provisional d'admesos ni en la d'exclosos, disposaven 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 van motivar la seva no
admissió o l'omissió simultània en la llista esmentada, de conformitat amb el que preveu l'art. 71 de la Llei
30/1992,  de 26  de  novembre,  de  Règim Jurídic  de les Administracions  Públiques i  del  Procediment
Administratiu Comú. 

Vist que dins de l'esmentat termini s'han presentat els següents escrits de subsanació de deficiències:

1) RGE- 2444: El Sr. amb NIF 52608381K, presenta instància adjuntant la titulació exigida a la
base 2.1.f) de la convocatòria.

2)  RGE-  2494:  El  Sr.  amb  NIF  47663424H,  presenta  instància  adjuntant  tots  els  documents,
degudament compulsats, exigits a la base 3.6 de la convocatòria. Però en relació a l'acreditació del
requisit d'estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B, i de l'autorització BTP
previstos a la Base 2.1.g) de la convocatòria, presenta una autorització temporal per a conduir,
expedida en data 13 d'octubre de 2014, i per tant extemporània.

3) RGE- 2507: El Sr. amb NIF 39697612A, presenta instància adjuntant la sol·licitud en model
normalitzat, i acompanya document de la Tresoreria General de la Seguretat Social justificatiu de
l'exempció de la taxa dels drets d'examen.

4) RGE- 2518: El Sr. amb NIF 52608957E, presenta instància al·legant que en la documentació
presentada ja havia acreditat estar en possessió de l'autorització BTP, i  demana que es revisi
l'expedient.

5) RGE- 2540: El Sr. amb NIF 47626309W, presenta instància acompanyada d'un certificat d'una
autoescola conforme està matriculat en l'autoescola per treure's el permís A2, i que ja ha superat
l'examen teòric i l'examen de pista, i un escrit seu conforme li queda pendent només l'examen de
circulació per l'obtenció del permís A2.
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6) RGE- 2565:  El  Sr.  amb NIF 33468103K,  presenta instància  adjuntant  document  del  Centre
Servef d'Ocupació de Valecia-Alfambra, justificatiu de l'exempció de la taxa dels drets d'examen.

7) RGE- 2582: El  Sr.  amb NIF 39915014D, en data 6 de novembre,  abona l'import  dels drets
d'examen previst a la base 3.6 de la convocatòria

Atès que, de conformitat amb el que preveu la base quarta de la convocatòria, si es presenta alguna
al·legació s'ha de procedir  a aprovar  la llista definitiva  d'admesos/es i  exclosos/es i  fer-se novament
pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal. 

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

Per tot això,

HE RESOLT:

1. Desestimar els següents escrits de subsanació de deficiències, pels motius indicats:

a) No acceptar la justificació presentada pel Sr. amb NIF 47663424H, atès que segons les bases
de la convocatòria és necessari estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B,
i de l'autorització BTP previstos a la Base 2.1.g) de la convocatòria,i és un requisit imprescindible
per a participar a la selecció i que els aspirants havien de complir el darrer dia de la presentació de
sol·licituds.  L'aspirant  presenta  una  autorització  temporal  per  a  conduir,  expedida  en  data  13
d'octubre de 2014, i per tant extemporània, atès que el darrer dia de la presentació de sol·licituds
va ser el dia 8 d'octubre de 2014.

b) No acceptar la justificació presentada pel Sr. amb NIF 47626309W, atès que segons les bases
de la convocatòria és necessari estar en possessió del permís de conduir de la classe A2, previst a
la Base 2.1.g) de la convocatòria, i és un requisit imprescindible per a participar a la selecció i que
els aspirants havien de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

2. Estimar els següents escrits de subsanació de deficiències:

a) Acceptar la justificació presentada pel Sr. amb NIF 52608381K, acreditant la titulació exigida a la
base 2.1.f) de la convocatòria. 

b) Acceptar la documentació presentada pel Sr. amb NIF 39697612A, adjuntant la sol·licitud en
model normalitzat, i acceptar la justificació de l'exempció de la taxa dels drets d'examen.

c) Acceptar l'al·legació presentada pel Sr. amb NIF 52608957E, atès que un cop revisat l'expedient,
s'ha pogut comprovar que en la documentació presentada ja s'havia acreditat estar en possessió
de l'autorització.

d) Acceptar la justificació presentada pel Sr. amb NIF 33468103K, de l'exempció de la taxa dels
drets d'examen.

e) Acceptar la justificació presentada pel Sr. amb NIF 39915014D, del pagament de la taxa que
dóna dret a la realització d'aquest concurs-oposició.
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3.  Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a l’accés a les
places vacants abans esmentades, amb indicació dels motius d'exclusió, per ordre de presentació de les
instàncies següent:

Aspirants admesos:

NÚMERO DNI

1 52606826F

2 47521525W

3 52600834H

4 47859121P

5 47859120F

6 47620624K

7 77788282M

8 47824965F

9 47625223C

10 47856791R

11 47855091A

12 39725059B

13 47936131Z

14 47825845J

15 52609440E

16 47788504R

17 39930050A

18 39733427F

19 46774777E

20 44874887R

21 47820073Z

22 39736897G

23 47824565K

24 78581083L

25 41551944Y

26 52608381K

27 78580430X

28 31710292P

29 52606603Z

30 52606074Z

31 47629436R

32 78580702Y

33 53033509V

35 39369390Z
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NÚMERO DNI

36 72994819H

37 44868718L

38 47857506A

39 52609149F

40 24380394A

41 39918162Y

42 39737279H

44 47820669N

45 40920886E

46 47625018E

49 39886333D

50 39732107K

51 39922966A

52 46473116Y

53 52608943P

54 39705272G

55 47824744Q

56 47827668L

61 40932466X

62 47624191T

63 47772990N

65 39903915L

66 52195828L

67 44193924E

68 52608957E

69 40935216T

70 40926303B

73 47984645K

74 47820243T

75 47826488N

76 47620769M

77 47771823H

78 39728694N

79 46795627B

80 45484599Y

81 38452848E

84 39697612A

85 52424894M
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NÚMERO DNI

86 39915014D

87 208044191G

88 33468103K

89 73394376L

Aspirants exclosos: 

NÚMERO DNI MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

34 77118852J

Manca abonar l'import dels drets d'examen
previst  a la base 3.6 de la  convocatòria  o
justificar l'exempció de la taxa. 
Manca  aportar  el  currículum  professional
exigit a la base 3.6 de la convocatòria.

43 40935014M

Manca  acreditar  estar  en  possessió  del
permís de conduir de la classe A2, previst a
la  Base  2.1.g)  de  la  convocatòria,  requisit
imprescindible per a participar a la selecció i
que els aspirants havien de complir el darrer
dia de la presentació de sol·licituds.

47 46062049H

Manca acompanyar la sol·licitud amb tots 
els documents, originals o degudament 
compulsats, exigits a la base 3.6 de la 
convocatòria.

48 34859455B

Manca compulsar degudament tots els 
documents que acompanyen la sol·licitud, 
conforme exigeix la base 3.6 de la 
convocatòria.

57 47860612G

Manca  acreditar  estar  en  possessió  del
permís de conduir de la classe A2, previst a
la  Base  2.1.g)  de  la  convocatòria,  requisit
imprescindible per a participar a la selecció i
que els aspirants havien de complir el darrer
dia de la presentació de sol·licituds.

58 52609656P

Manca  acreditar  estar  en  possessió  dels
permisos de conduir de les classes A2 i B, i
de  l'autorització  BTP  previstos  a  la  Base
2.1.g)  de  la  convocatòria,  requisit
imprescindible per a participar a la selecció i
que els aspirants havien de complir el darrer
dia de la presentació de sol·licituds.

59 47626309W

Manca  acreditar  estar  en  possessió  del
permís de conduir de la classe A2, previst a
la  Base  2.1.g)  de  la  convocatòria,  requisit
imprescindible per a participar a la selecció i
que els aspirants havien de complir el darrer
dia de la presentació de sol·licituds.

60 47828287V Manca  acreditar  estar  en  possessió  dels
permisos de conduir  de la  classe A2, i  de
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NÚMERO DNI MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

l'autorització BTP previstos a la Base 2.1.g)
de  la  convocatòria,  requisit  imprescindible
per  a  participar  a  la  selecció  i  que  els
aspirants havien de complir el darrer dia de
la presentació de sol·licituds.

64 52609294Z

Manca  acreditar  estar  en  possessió  dels
permisos de conduir  de la  classe A2, i  de
l'autorització BTP previstos a la Base 2.1.g)
de  la  convocatòria,  requisit  imprescindible
per  a  participar  a  la  selecció  i  que  els
aspirants havien de complir el darrer dia de
la presentació de sol·licituds.

71 47937104K

Manca  acreditar  estar  en  possessió  dels
permisos de conduir  de la  classe A2, i  de
l'autorització BTP previstos a la Base 2.1.g)
de  la  convocatòria,  requisit  imprescindible
per  a  participar  a  la  selecció  i  que  els
aspirants havien de complir el darrer dia de
la presentació de sol·licituds.

72 47937105E

Manca  acreditar  estar  en  possessió  dels
permisos de conduir  de la  classe A2, i  de
l'autorització BTP previstos a la Base 2.1.g)
de  la  convocatòria,  requisit  imprescindible
per  a  participar  a  la  selecció  i  que  els
aspirants havien de complir el darrer dia de
la presentació de sol·licituds.

82 47663424H

Manca acompanyar la sol·licitud amb tots 
els documents, originals o degudament 
compulsats, exigits a la base 3.6 de la 
convocatòria.

83 47109965P

Manca  acreditar  estar  en  possessió  de
l'autorització BTP prevista a la Base 2.1.g)
de  la  convocatòria,  requisit  imprescindible
per  a  participar  a  la  selecció  i  que  els
aspirants havien de complir el darrer dia de
la presentació de sol·licituds.

4. 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.  59.6b) de la Llei Llei
30/1992,  de 26  de  novembre,  de  Règim Jurídic  de les Administracions  Públiques i  del  Procediment
Administratiu Comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.

5. Determinar que les persones aspirants que han de realitzar el segon 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 les següents:
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NÚMERO DNI

24 78581083L

37 44868718L

38 47857506A

6.  Informar  que  la  resta  del  concurs-oposició  previst  a  les  Bases  de  la  convocatòria,  i  els  anuncis
successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes, a criteri del Tribunal, es podrà fer tot
seguit, en la mateixa sessió. Cas contrari, es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, el
dia i hora que es faran les proves.

Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d’Ulldecona, Núria Balagué Raga, a
Ulldecona, el dia disset de novembre de dos mil catorze.

Davant meu,
L’Alcaldessa, La secretària acctal.,

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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