DECRET
Assumpte: Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives
per cobrir, mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la
policia local de l’Ajuntament d’Ulldecona, en règim de personal funcionari. Designar els
membres que compondran el Tribunal qualificador de les proves selectives i fixar la data de
realització de les proves
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 de mobilitat horitzontal, d’una plaça d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament
d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i es van convocar les proves selectives per a la provisió
de l’esmentada plaça.
Atès que les esmentades Bases es van inserir íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, número CVE 2020-01295, 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 al Butlletí Oficial de l'Estat número
23737, 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 5 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 la
plaça vacant abans esmentada, per ordre de presentació de les instàncies següent:
Aspirants admesos:
Número d'aspirant

Nom

DNI

1

Fernando López Fernández ***8744**

2

Angel Serret Cardona

***3661**

3

Jordi Diaz Gomez

***9562**

4

Rafael Aguilera Izquierdo

***5388**

5

Salvador Sarió Domech

***2766**
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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 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: Jordi Millan Campos, Agent de la Policia Local d'Ulldecona
- Ricard Casarrubio Talavera, Agent de la Policia Local d'Ulldecona
Suplent: Esteve Diego Roca, 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.
- Josep Massana Iniesta, tècnic nomenat a proposta de la Direcció General d'Administració de
Seguretat
Suplent: Francisco Javier Martí Meix, 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.
5. Els aspirants declarats admesos queden convocats, per a la realització del segon exercici d’aptitud
física, de conformitat amb les bases, segons es detalla:
Dia: 16 de setembre de 2020
Hora: 9.00 hores
Lloc: Pavelló d’esports (Av. Terrers, s/n)
6. 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.
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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.
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Núria Ventura i Brusca

Rosa Ma. Barceló Serrano
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