ANUNCI sobre la relació provisional, per ordre alfabètic, de les persones admeses i
excloses en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’agents
interins/nes, mitjançant oposició, torn lliure.
Per Resolució de l’alcaldia, número 2022-00525, de data 13 de maig de 2022, fent ús de les
facultats i les competències que te atribuïdes, i d’acord amb el què disposa la base cinquena
del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’agents interins/nes,
mitjançant oposició, torn lliure, bases aprovades per Decret de l’Alcaldia, de data 23 de març
de 2022, publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 58, de data 24 de març de 2022,
fent esment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8636, de data 29 de març
de 2022, ha disposat els següents acords:
“PRIMER.- Declarar que el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria al DOGC va finalitzar en data 19 d’abril
de 2022, inclòs.
SEGON.- Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL de persones admeses i excloses i
d’exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana per participar en el
procés selectiu de constitució d’una borsa d’agents interins/es de la Policia Local (C2),
mitjançant oposició lliure, tal com segueix:
Aspirants admesos/es:

Ordre Cognoms i nom

DNI reduït

Exempt-a
Català

1

ALBANA SANTALLÚSIA, Joan

***3300**

NO

2

ALONSO ARENAS, Alejandro

***0475**

SÍ

3

ALONSO MARTÍNEZ, Iván

***5540**

SÍ

4

BAÑERES CASALILLA, Joel

***5932**

NO

5

BLANCO MIRÓ, Joel Pau

***9982**

NO

6

BOSCH DORADOR, Daniel

***3585**

SÍ

7

CASES ARASA, Joel

***3029**

SÍ
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CASTILLO GOMEZ, Javier

***9125**

SÍ

9

CASTUERA HERNÁNDEZ, Iván

***5649**

NO

10

CHINÉ LÓPEZ, Sandra Elena

***1154**

SÍ

11

DE NICOLÁS NUÑEZ, Damián
Ricardo

***5105**

SÍ

12

DE NICOLÁS ECHANIZ, Rodrigo
Ricardo

***7306**

NO

13

FABREGAT ARANDA, Itmar

***1963**

SÍ

14

GIMENO FARRE, Gerard

***8509**

SÍ

15

GONZALEZ FARRÉ, Paula

***5036**

SÍ

16

ILLESCAS SANCHEZ, Alejandro

***4696**

NO

17

LEÓN PULIDO, Núria

***3544**

NO

18

MELÉ GONZALEZ, Èric Ferran

***9856**

SÍ

19

MONTALVO GIMÉNEZ, Silvestre

***9110**

NO

20

MURESAN CORPODEAN, Grigore

***6174**

SÍ

21

NOGUERA RUIZ, Antonio

***2418**

SÍ

22

NOVELL ALVAREZ, Raúl

***8973**

SÍ

23

ORTEGA LLANAS, Jaume

***8676**

SÍ

24

PEDRÒS TOMÁS, Eugeni

***9697**

NO

25

POCINO SABAO, Anna Raquel

***8187**

SÍ

26

PUJOL MOLINÉ, Montserrat

***3483**

SÍ

27

RODRÍGUEZ FONTANET, Toni

***4451**

SÍ

28

RUBIO NUVIALS, Arnau

***5892**

SÍ

29

SALMERON CLARISÓ, Joel

***0326**

SÍ
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8

30

SAURET GÒDIA, Carles

***8816**

SÍ

31

SERRADO BALAGUER, Abel

***9492**

SÍ

32

SEVILLA SANMARTIN, Aleix

***3377**

SÍ

33

SISÓ CORTÉS, Aleix

***5232**

SÍ

34

SONKO SAWO, Bakary

***5388**

NO

35

SOTOS SEGUES, Jordi Faust

***8751**

SÍ

36

SUAREZ PEREZ, Ramon

***5041**

SÍ

37

TEJEDOR SERRA, Marc

***0497**

SÍ

38

TERUEL HINOJOSA, Judith

***2773**

SÍ

39

TORÀ CEDÓ, Marc

***5631**

SÍ

40

VILELLA MITJANA, Oleguer

***8371**

SÍ

Aspirants exclosos/es:

CODI DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D’EXCLUSIÓ
Manca aportar el justificant haver satisfet la taxa de drets d’examen, base 2.1.i) i
base 3.3.f)
01
La falta de presentació de la documentació acreditativa del pagament de la taxa,
en el termini de presentació de sol·licituds, suposarà l’exclusió del procés de la
persona aspirant, base 4.5.
02
Manca aportar la declaració jurada de responsabilitat, base 3.3.g)
03
Manca la signatura de l’aspirant en la declaració jurada de responsabilitat.
04
No es visualitza correctament ni la sol·licitud ni la declaració responsable.

Ordre Cognoms i nom

DNI reduït

Exempt-a
Català
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La/les causa/es d’exclusió s’expressarà/n d’acord amb el següent codi:

BIFET MARTÍ, Carles

***8023**

SÍ

01, 02

2

FERNÁNDEZ ENSESA, Olav

***9746**

SÍ

01

3

GARCIA NACHER, Andreu

***7600**

NO

01

4

MARTIN ANGUERA, Adrià

***5701**

SÍ

02

5

ORTEGA SERRANO, Brian

***8236**

NO

03

6

PELLISÉ BELLOSTAS, Jorge

***2447**

SÍ

01

7

PONS MAESTRO, Laura

***7977**

SÍ

03

8

PUJOL MOLINÉ, Jordi

***3483**

SÍ

01

9

RICART PUIG, David

***0489**

SÍ

04

10

ROSEL SOLANES, Aleix

***0155**

NO

03

11

SERHIR DAANOUN, Abdelhafid

***6442**

SÍ

01, 02

12

TEMIMI MARTINEZ, Omar

***5966**

SÍ

01

13

VIDAL ESMATJES, Ricard

***5997**

SÍ

03

14

VILADRICH GARCIA, Daniel

***9566**

SÍ

01

TERCER.- Concedir de conformitat amb el que disposa la base cinquena un termini de
deu (10) dies hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions a les causes
d’exclusió i/o aportar o completar la documentació justificativa que ha suposat l’exclusió.
Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la
seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 30 dies, transcorregut
el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es
considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a
publicar-la. Si s’accepta alguna reclamació, s’esmenarà la llista de persones admeses i
excloses i l’esmena es publicarà als mateixos mitjans on s’hagués publicat la llista
d’admissió.
En la web municipal http://www.alcarras.cat queda a disposició de les persones aspirants
un model de formulació de reclamacions i esmenes i aportació de documentació
acreditativa.
QUART .- Nomenar i fer pública la composició dels membres del Tribunal qualificador de
Ajuntament d'Alcarràs
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1

les proves, que estarà format per les persones següents:

PRESIDENT/A:

Titular: Sr. Ramon Bernat Dolcet, Cap de la Policia Local.
Suplent: Sr. Alfons López Gómez, Cap de la Policia Local d’una
altra Corporació.

VOCALS:

Titular: Sra. Sílvia-Teresa Rosanes Mulet., membre designada
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Suplent: Sr. Salvador Tuxans Marin, membre designat per
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Titular: Sr. Àlex Dalghi Duró, membre designat per la Direcció
General d’Administració de Seguretat.
Suplent: Josep Maria Roig Gelet, membre designat per la
Direcció General d’Administració de Seguretat.
Titular: Sr. Manuel Calero Barriga, funcionari de carrera d’un altre
ajuntament.
Suplent: Sr. Vicenç Muñoz Gilart, funcionari de carrera d’un altre
ajuntament.
Titular: Sr. Guillem Revés Martínez, agent de la Policia Local de
l’Ajuntament d’Alcarràs
Suplent: Sr. Cristian Ruiz Pardell, agent de la Policia Local de la
Policia Local de l’Ajuntament d’Alcarràs
Titular: Sr. Pere Biedma Agüera. secretari de la corporació.
Suplent: Sra. Cristina Dolcet Serra, funcionària de carrera de
l’Ajuntament d’Alcarràs.

ASSESSOR/A
Coneixements prova
català
ASSESSOR/A PROVES
FÍSIQUES
ASSESSOR PROVES
PSICOTÈCNIQUES
ASSESSOR/A PROVES
MÈDIQUES

Consorci de Normalització lingüística

Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alcarràs
Sr. Àlex de Llanza Herrera
SP. ACTIVA

Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants els poden recusar si
incorren en algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Ajuntament d'Alcarràs
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SECRETARIA:
(amb veu i sense vot)

Règim Jurídic del Sector Públic.
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho
comunicarà a la presidenta del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Les persones aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal, de
conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei abans citada.
CINQUÈ.- Convocar els membres del Tribunal qualificador de les proves per a la seva
constitució en el lloc, dia i hora següents:
Lloc: Casa de La Vila, Plaça de l’església, 1 d’Alcarràs
Data: Divendres, 3 de juny de 2022
Hora: 09.00 hores del matí
SISÈ.- Convocar les persones aspirants admeses per realitzar l’exercici previst a la base
8.1 de la convocatòria (prova de coneixements), en el lloc, dia i hora següents:
Lloc: Centre Cultural Municipal “Lo Casino”, Carrer Major, 84-86 d’Alcarràs
Data: Dilluns, 13 de juny de 2022
Hora: 09.00 hores del matí
Per a la realització d’aquesta prova s’ha de portar bolígraf i corrector.

VUITÈ.- Comunicar la present resolució als membres del Tribunal qualificador de les proves
perquè en prenguin coneixement.
NOVÈ.- Acordar que les qualificacions de cada exercici i les finals es faran públiques el
mateix dia que s’acordin, un cop signades pels membres del Tribunal, i s’exposaran al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament www.alcarras.cat a l’apartat
treball/ofertes vigents, dins del procés selectiu objecte de convocatòria, que es troba al
mateix web municipal.
DESÈ.-Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar a partir de l’endemà a la data de publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de
l’Ajuntament enllaç https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents aquesta llista
provisional esdevindrà definitiva, sense que calgui dur a terme cap altre acte o acord.
ONZÈ.- Publicar un anunci de la part resolutiva del present Decret a la seu electrònica de
l’Ajuntament, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal:
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SETÈ.- Informar als/a les aspirants que hauran de comparèixer proveïts del seu DNI.

https://www.alcarras.cat/treball-i-biolab/ofertes-vigents,
resolució per ser un acte de tràmit no hi cap recurs.”

informant

que

contra

aquesta

Contra aquest acte administratiu no es procedent la interposició de cap recurs, atès que es
tracta d’un acte de tràmit, i sense perjudici dels possibles recursos que puguin interposar-se
contra la resolució que posi fi al procediment, i sense perjudici que els interessats puguin
interposar qualsevol recurs que estimin procedent.
Alcarràs, document datat i signat electrònicament al marge.
Jordi Janés Girós
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L’alcalde

