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Aprovació provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria
per a proveir una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de
carrera i borsa de treball.

Fets
La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2020, va
aprovar efectuar convocatòria de procés selectiu, mitjançant concurs-oposició,
per a proveir, amb caràcter de funcionari de carrera, 1 plaça de guàrdia
municipal (codi : 10000027) de l’ Ajuntament de Riudoms, i formació de borsa
de treball.
També va aprovar les Bases específiques reguladores de la convocatòria de
proves selectives per a la selecció segons el document que consta a l’
expedient.
Les Bases i la convocatòria es van publicar íntegrament a la web municipal i al
BOP de Tarragona del dia 25/02/2020, i en extracte al DOGC del dia 5/03
/2020, i al BOE del dia 14/03/2020.
Atès que la declaració de l’estat d’alarma va suposar la suspensió de terminis
administratius precisament el dia 14/03/2020 i l’endemà – dia 15/03/2020 començava el còmput dels 20 dies naturals per a presentar la sol·licituds de
participació en la convocatòria.
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 2020-568 de 16/05/2020, a l’empara
del Reial Decret 464/2020, de modificació del RD 463/2020 pel qual es va
declarar l’estat d’alarma, es va acordar aixecar la suspensió de termini i iniciar
el còmput del termini de 20 dies naturals per a presentar les sol·licituds de
participació en la convocatòria a partir de la seva publicació al BOP.
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Atès que el Decret d'aixecament de la suspensió es va publicar al BOP de
Tarragona el dia 22/05/2020, resulta que el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el dia 11/06/2020.
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D’acord amb la Base 5ª de la convocatòria,
«Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el President de la
Corporació, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució aprovant la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels
motius d’exclusió. En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l’hora
de començament de les proves, així com la designació de les persones
membres del tribunal.
L’esmentada resolució es publicarà al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la
web de l’Ajuntament de Riudoms, havent-hi deu dies hàbils des del dia següent
a la publicació, perquè les persones que hagin estat declarades excloses,
esmenin les faltes que hi hagi o acompanyin els documents que siguin
preceptius».

Fonaments de dret
Arts. 91, 100, 102 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
(LBRL).
Article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’
aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP).
Art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
Art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL).

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el
procés selectiu dalt esmentat, indicant el motiu de la seva no admissió, i si s’ha
de realitzar la prova de català per no haver-se acreditat de la manera establerta
en les Bases de la convocatòria, és la següent:
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Nº
/NIE

ordre

/

1/ ....9870N Daniel Heredia Cortés

NO ADMÈS
No presenta model de sol·licitud

2/ ....9610T Ivan Porqueras Martínez

ADMÈS

3/ ...3625H Joan Orellana Tomàs
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D N I ADMÈS/A / EXCLÒS/A / Han de realitzar PROVA DE
ASPIRANT MOTIU
CATALÀ

4/ ....2106N
Bargalló

Robert

Perramon NO ADMÈS
Falta compulsar la documentació

5/...0943L Marta Nogués Nat

ADMESA

6/ ....1840G Eric Soriano Lopez

7/ ....3175E Ramon Paris Garcia

8/....7137Q Xavier Luna Juncosa

9/....5677S
Bustos

10/....3559D
Rodríguez

Crist

Manel

David

ADMÈS

Ramos

Martínez

11/....5660A David Camacho Maïllo

12/ ...7860P Oscar Bo Lopez

ADMÈS

NO

NO

NO

NO

NO

ADMÈS

NO

ADMÈS

NO

ADMÈS

NO

NO ADMÈS
Falta compulsar la documentació

NO

NO ADMÈS
- Falta compulsar la documentació
- No presenta model de sol·licitud
NO
- No consta pagament taxa drets
examen

NO ADMÈS
- Falta compulsar la documentació

13/.....0231P Maria Dolores Garrido
Ordóñez
ADMESA

14/.... 0183Y Sergi Sánchez Maña

NO

NO ADMÈS
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NO

NO

- Falta compulsar la documentació NO
15/ ......2089C Oscar Ribé Montserrat

16/... 6415W Alan Parra Martínez
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SI

NO ADMÈS
NO
- Falta compulsar la documentació

NO ADMÈS
- Falta compulsar la documentació NO
- No presenta model de sol·licitud

17/....7354A Ivan Avila Ruiz

18/....2243R
Hernández

ADMÈS

Fuentes NO ADMESA
NO
- Falta compulsar la documentació

Verònica

19/.... 8329M Abdelkarim Bakkali
Cherradi
ADMÈS

NO

20/....9678Z Agustí Rodríguez Vilella

ADMÈS

NO

21/....5716S Isidro Mora Rizo

NO ADMÈS
NO
- Falta compulsar la documentació

22/....3098V Daniel Portero Cabrera

NO ADMÈS
- Falta compulsar la documentació

23/.... 6864M
Ajbilou

ADMÈS

Mourad

NO

Khattouti
SI

NO ADMÈS
24/....1585X Ivan Ximenis Moreno
- Falta compulsar la documentació
- No presenta model de sol·licitud

NO

Segon.- Emplaçar els candidats admesos:
El dilluns 20 de juliol de 2020 a les 9:00h a la Sala d’Actes de la Casa de
Cultura ( situada al C/ Doctor Fleming, sn) per a realitzar la prova de català,
cas que no s’hagi acreditat.
El dimarts 21 de juliol a les 11:15h a la Sala Multiús del Teatre Auditori
Casal Riudomenc, si estan admesos ( i han acreditat o superat la prova de
nivell de coneixement del català) per a realitzar les demés proves del procés
selectiu
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Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la
web municipal www.riudoms.cat, concedint un termini de deu dies hàbils a
comptar des de la seva publicació a l’e-tauler i a la web municipal, per esmenar
defectes o aportar documents preceptius, si escau.
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Quart.- Designar als membres del Tribunal i emplaçar-los pel dia, hora i lloc de
les proves.
1 PRESIDENT/A:
Titular: Jordi Monrós Garate. Nomenat pel SAM de la Diputació de Tarragona.
Suplent: Carmen Vuelta Santín. Nomenada pel SAM Diputació de Tarragona.
4 VOCALS: (titulars i suplents):
1er Vocal: Designats per la Direcció General d’Administració de Seguretat de la
Generalitat de Catalunya o per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Titular: Antoni Pallarès Piqué
Suplent: Miquel Molluna Cano
2n.Vocal: Funcionari de l’Ajuntament de Riudoms, d’un grup superior a la plaça
convocada.
Titular: Sílvia Ortíz Xifré
Suplent: Sílvia Font Ferraté

3er i 4rt Titulars i suplents funcionaris designats per l’Ajuntament de Reus,
membres del Cos de la Guàrdia Urbana de Reus.
3er Vocal:
Titular: Miguel Molluna Cano, Sergent de la Guàrdia Urbana de Reus.
Suplent: Ricard Maria Pagès Ciurana, Sotsinspector en Cap de la Guàrdia
Urbana de Reus.
4rt.Vocal:
Titular: Federico Manrique Foguet, Sergent de la Guàrdia Urbana de Reus.
Suplent: Juan Manuel Cenizo Fuentes, Sergent de la Guàrdia Urbana de Reus.
El Sr. Xavier March Vidal en representació del SAP-Pl, amb veu i sense vol.

SECRETÀRIA TRIBUNAL
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Titular: Carmen Alcoverro Beltran, Secretària de l’Ajuntament de Riudoms
Suplent: Sònia Morales Ortega, administrativa adscrita a l’àrea de recursos
humans de l’Ajuntament de Riudoms.
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Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic, en el termini de 10 dies hàbils comptats a
partir de l’endemà de la publicació la web municipal i al tauler d’Anuncis de la
Corporació ( e-tauler).

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

Sergi Pedret Llauradó,
Alcalde
Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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