Expedient:

4315670005-2021-0000010

Òrgan competent:

Alcalde

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0BF34BB015824C7FB44BBB98F6EB26FD i data d'emissió 18/02/2022 a les 14:16:02

DECRET

Aprovar la llista provisional d´aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per a constituir una borsa de treball per a cobrir les necessitats
temporal de personal laboral peó, mitjançant el sistema de concursoposició. Designar els membres que compondran el Tribunal qualificador
de les proves selectives, i fixar la data de realització dels exercicis

Fets
Atès que per decret d´alcaldia, de data 13 de desembre de 2021, es van
aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a constituir una borsa de
treball per a cobrir les necessitats temporals de personal laboral peó i
convocatòria del procediment selectiu.
Atès que les esmentades Bases es van inserir íntegrament en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona de 29 de desembre de 2021, i que, durant els 20
dies naturals des de l´endemà de la publicació al BOPT, es van presentar 29
sol·licituds de persones aspirants.

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

En conseqüència, RESOLC:
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1. Aprovar la llista provisional d´aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per a l´accés a la borsa de treball abans esmentada, per ordre de
presentació de les instàncies següent:
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1.1. Aspirants admesos:
Número
d´aspirant

Nom

1

Thomas Haralyi Breidenbach

2

Evaristo Rodríguez Domínguez

3

Rafael Emilio Lopez Urgel

4

Juan Manuel Carrillo Matamoros

5

Marc Albacar Puyó

6

Juan Ramon Espallargas Alonso

7

Jose Maria Labernia Callarisa

8

Abdellatif Adili Adili

9

Maria Agustina Sancho Vericat

10

José Manuel Sancho Fusté

11

Estela Alemany Such

12

Oussama El Albi

13

Raul Navarro Redon

14

Francisco José Grau Jeronimo

15

Juan Alberto Bel Folch

16

Rosalia Villarraso Toro

17

Amar Lounis

18

Manuel Prior Morillo

19

Rosario Martínez Masanet

20

Francisco Gavaldá Adell

21

Manuel Fernandez de Haro

22

Puri González Zaragoza

23

Roberto Beti Bayarri

24

Pedro Ferez Cerezuela

25

Juan Manuel Marin Marti

26

Rafael Garcia Juan

27

Aitor Ponce Vidal

28

Nuria Labernia Panisello

29

Pedro Juan Bosch Company

1.2. Aspirants exclosos:
CAP
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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. La composició del tribunal qualificador serà la següent:
Presidenta:
- Titular: Rosa M. Barceló Serrano, secretària accidental de l´Ajuntament
d´Ulldecona
- Suplent: Salvador Vila Pastor, interventor de l´Ajuntament d´Ulldecona
Vocals:
- Titular: Andreu Millan Figueres, personal laboral de la Brigada Municipal de
l´Ajuntament d´Ulldecona
- Suplent: Gines Ángel González Fernández, personal laboral de la Brigada
Municipal de l´Ajuntament d´Ulldecona
- Titular: José Maria Navarro Aliau, Cap de la Brigada Municipal de
l´Ajuntament d´Ulldecona
- Suplent: José Carlos Querol Jovani, funcionari de l´Ajuntament d´Ulldecona
Secretària:
- Maria Teresa Vidal Ferré, funcionària de l´Ajuntament d´Ulldecona
- Ma. Josep Pomada Castell, funcionària 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.
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5. Els aspirants declarats admesos queden convocats a la realització del
primer exercici de coneixements de les llengües oficials, de conformitat
amb les bases.
L´inici d´aquest exercici, prova de coneixements de català, i prova de
coneixements de castellà serà en la data, hora i lloc següents:
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Dia: 7 de març de 2022
Hora: 9.30 h (Català)
Lloc: Ajuntament d´Ulldecona (carrer Major, 49)
Dia: 8 de març de 2022
Hora: 10.00 h (Castellà)
Lloc: Ajuntament d´Ulldecona (carrer Major, 49)
6. Determinar que els/les 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
les següents:
Número
d´aspirant

Nom

1

Thomas Haralyi Breidenbach

2

Evaristo Rodríguez Domínguez

3

Rafael Emilio Lopez Urgel

7

Jose Maria Labernia Callarisa

8

Abdellatif Adili Adili

9

Maria Agustina Sancho Vericat

10

José Manuel Sancho Fusté

12

Oussama El Albi

13

Raul Navarro Redon

14

Francisco José Grau Jeronimo

15

Juan Alberto Bel Folch

16

Rosalia Villarraso Toro

17

Amar Lounis

18

Manuel Prior Morillo

19

Rosario Martínez Masanet

20

Francisco Gavaldá Adell

22

Puri González Zaragoza
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23

Roberto Beti Bayarri

24

Pedro Ferez Cerezuela

25

Juan Manuel Marin Marti

26

Rafael Garcia Juan

27

Aitor Ponce Vidal

28

Nuria Labernia Panisello

29

Pedro Juan Bosch Company

7. Determinar que els/les aspirants que han de realitzar l´exercici de la
convocatòria, de coneixement de la llengua castellana, per no haver
acreditat documentalment el requisit d´estar en possessió del nivell de castellà
exigit són les següents:
Número
d´aspirant

Nom

1

Thomas Haralyi Breidenbach

8

Abdellatif Adili Adili

12

Oussama El Albi

17

Amar Lounis

8. Els aspirants declarats admesos que no hagin de realitzar els exercicis de
coneixements de les llengües oficials queden convocats, per a la realització de
la prova de coneixements pràctics, de conformitat amb les bases, segons es
detalla:
Dia: 9 de març de 2022
Hora: 10.00 h
Lloc: Ajuntament d´Ulldecona (carrer Major, 49)
9. 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.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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L'Alcaldessa,
Núria Ventura Brusca
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