
DECRET  

Assumpte: Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per
cobrir, mitjançant el sistema de concurs lliure, de dos places de socorristes aquàtics titulats per a
la  piscina  municipal  i  1  monitor/a  d'activitats  per  a  les  Escoles  Esportives  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal laboral temporal, i per la creació d'una borsa de reposició.  I
designar els membres que compondran el Tribunal qualificador de les proves selectives.

Atès  que  per  acord  de  la  Junta  de  Govern,  de data  20 d'abril  de  2015,  es  van  aprovar  les  bases
específiques de la convocatòria de les places de personal laboral temporal, contractat per necessitats de
màxima urgència pel funcionament de la piscina municipal i les escoles esportives, i per a la creació d'una
borsa de reposició.

Atès que les esmentades Bases es van inserir íntegrament en la pàgina web municipal, el dia 21 d'abril
de  2015,  i  que,  durant  els  8  dies  naturals  des  de  l'endemà de  la  publicació,  es  van  presentar  12
sol·licituds de persones aspirants (11 per les places de socorrista i 6 per la plaça de monitor/a).
 
Atès que, de conformitat amb el que estableix l'art. 78 del decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova
el  Reglament  al  servei  de les  Entitats  Locals,  i  d'acord amb el  que  preveu  la  base  cinquena 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.

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:

1.1. Aspirants admesos per les 2 places de socorrista:

NÚMERO COGNOMS I NOM DNI

1 Hector Ortega Redó 47937203M

2 Nuria Callarisa Bel 47624252S

3 Sergi Padial Camós 20485745J

4 Lia de la Orza Garcia 48138879V

5 Cristina Corbalan Sacristan 49271494C

6 Roberto Marquez García 47827968C

8 Monica Miralles Verges 47825861Y

9 Josep Beltran Ferré 47628705Y

10 Pau Jordi Fumadó Matamoros 47862592Y

11 David Zaragoza Genoves 47861471N

12 Raul Sanz Castell 47858459J



1.2 Aspirants exclosos:  Cap

2.1. Aspirants admesos per la plaça de monitor/a:

NÚMERO COGNOMS I NOM DNI

3 Sergi Padial Camós 20485745J

6 Roberto Marquez García 47827968C

7 Mireia Guardino Meseguer 73394816E

9 Josep Beltran Ferré 47628705Y

11 David Zaragoza Genoves 47861471N

12 Raul Sanz Castell 47858459J

1.2. Aspirants exclosos: Cap

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 tres dies hàbils,  comptats a partir  de l'endemà de la  publicació
d'aquesta resolució 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. 71
de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del
Procediment Administratiu Comú. En cas que no es presenti  cap al·legació  s'entendrà definitivament
aprovada aquesta llista d'admesos i exclosos.

3. La composició del tribunal qualificador serà la següent:

Presidenta:
- Rosa M. Barceló Serrano, Secretària acctal. de l'Ajuntament d'Ulldecona
Suplent: M. Josep Pomada Castell, funcionària auxiliar administrativa de l'Ajuntament d'Ulldecona

Vocals:
- Agustí Juan-Camps Castell, personal laboral de l'àrea de dinamització econòmica
Suplent: Domingo Pomada Castel, funcionari Tresorer de l'Ajuntament d'Ulldecona

- Marisin Canalda Raga, personal laboral de l'àrea de dinamització econòmica
Suplent: Carlos Querol Jovani, funcionari  tècnic d'urbanisme

Secretària:
- M. Teresa Vidal Ferré, funcionària administrativa de l'Ajuntament d'Ulldecona
Suplent: Carlos Forcadell Castell , personal laboral de l'àrea informàtica

La secretària actuarà amb veu però sense vot.

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 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

http://www.ulldecona.cat/


Comú,  modificada per  la  llei  4/1999,  de 13 de gener,  i  es concedirà  un termini  de deu dies hàbils,
comptats des de la publicació d'aquesta resolució, per a subsanacions i possibles reclamacions.

L'abstenció i  recusació dels membres de l'òrgan seleccionador s'haurà d'ajustar  al  que preveuen els
articles 28 i 29 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú. 

5. Les entrevistes personals començaran a realitzar-se a partir del proper dimecres 6 de maig. Des de
l'Ajuntament es contactarà amb els aspirants, per tal de concretar el dia i hora de l'entrevista.

Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d’Ulldecona, Núria Balagué Raga, a
Ulldecona, el dia vint-i-nou d'abril de dos mil quinze.

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

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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