
 

 

 

 

 

 

 

ÈLIA MASSÓ I TAMAYO, Secretària-interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva, CERTIFICO: 

 

Que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, va dictar la resolució número 

2020DECR000443 de data 30 de juliol de 2020, que a continuació es transcriu 

íntegrament i literalment: 

 

 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  

 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES PROVES DE SELECCIÓ DE 

DUES PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL, DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL 

QUALIFICADOR I DETERMINACIÓ DEL DIA DE LES PROVES 

 

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar, 

en el procés selectiu convocat per Resolució d’aquesta Alcaldia número 

2020DECR000097 de data 6 de febrer de 2020, per a la selecció de dues places de 

vigilant municipal en règim de funcionari interí per programes. 

 

Vist el que disposa la base cinquena de la convocatòria, l’article 78 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de 

les Entitats Locals, i l’article 21.1g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa, HE RESOLT: 

  

 PRIMER.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos/es i 

exclosos/es per a participar en el procés selectiu que serà exposada al públic al 

Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en l’E-tauler de la pàgina web de la corporació: 

 

ADMESOS/ES: 

 

NOM D.N.I 

RUBIO RON, CRISTINA ***3623** 

LUNA LEON, JOAQUIN  ***9196** 

MARTINEZ MORALES, JUDITH ***4419** 

MASSAGUER VEGA, ANTONI  ***2057** 

SOLARES GUERRERO, SERGIO ***2567** 

GARCIA REAL, JOSE ANTONIO  ***0682** 

GONZALEZ RUIZ, ANA MARIA ***2679** 



 

 

 

 

 

 

 

GOMEZ PONCE, LLUIS  ***5993** 

MADERN AGUILAR, ALEX  ***6116** 

MASSAGUER ROSES, DANIEL ***5018** 

VIÑALS MUÑOZ, INGRID  ***7620** 

BERLOSO HARO, EDUARD  ***8156** 

XARGAY MARTINEZ, ALVARO  ***3268** 

ARTACHO ALBA, JOEL ***4677** 

BENOMAR, EL MESSAOUDI KAMAL  ***5613** 

RUEDA ZAMBRANO, RAUL ***6789** 

VALEROS ROLDAN, DAVID  ***5720** 

VALENTI BASELLA, LLUIS ***4667** 

GRAVULOSA PONS, JORDI ***6451** 

CHICO FORNÉS, ADRIÀ ***0254** 

CORONADO NIEVAS, RAMSES ***2853** 

CARRILLO BOSCHDEMONT, 

MARIONA 
***4241** 

RUIZ GABARRON, ANTONI  ***2758** 

 

EXCLOSOS/ES: 

 
NOM D.N.I. CAUSA D’EXCLUSIÓ 

CHAPARRO MORELL, NATALIA ***6894** No acredita requisits base tercera 

de les bases i manca el model I 

(Declaració responsable 
d’incompatibilitat) 

MARTÍNEZ FERNANDEZ, CRISTIAN ***7018** Manca Model I (Declaració 
responsable incompatibilitat) i 
certificat mèdic oficial. 

RODRIGUEZ PEREZ, NICOLAS DAVID ***6478** Manca Model I (Declaració 
responsable d’incompatibilitat) 

CARBÓ RIBERA, DAVID ***0291** No acredita titulació (ESO o graduat 
escolar) i manca certificat mèdic 

oficial 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARC ***7840** Manca Model I (Declaració 
responsable d’incompatibilitat) 

MUÑOZ GARCIA, RUBEN ***3330** Manca Model I (Declaració 

responsable d’incompatibilitat) 



 

 

 

 

 

 

 

MEDERO CANGAS, ADRIAN MARCELO ***3341** No adjunta certificat mèdic oficial 

PEREZ BLAZQUEZ, ALICIA 
***5173** 

No adjunta certificat mèdic oficial 

MORENO RUIZ, ROBERTO 
***9555** 

No adjunta certificat mèdic oficial 

ASENJO RICO, PATRICIA 
***4670** 

No acredita titulació (ESO o graduat 
escolar) i manca certificat mèdic 

oficial 

LAMRANI ALBANCHEL, SAMIRA 

***4223** 

Manca Model I (Declaració 
responsable d’incompatibilitat), 
certificat mèdic oficial i currículum 
acadèmic 

SERRANO PEREZ, ANDRES JOSE 
***4429** 

 
Manca Model I (Declaració 
responsable d’incompatibilitat) 

RKIOUAK SISSID, AHMED SOUFIANE 
***7061** 

 
Manca Model I (Declaració 

responsable d’incompatibilitat) 

CABALLERO CASSANY, JAUME 

***3662** 

 

Manca Model I (Declaració 
responsable d’incompatibilitat) 

ROMERA PAREJA, JOSE MANUEL 
***1252** 

 

No adjunta certificat mèdic oficial 

GUILLEM MORAGUES, VERONICA  ***0412** 
No adjunta certificat mèdic oficial 

CORNELLA SERRAT, EVA  ***3100** 

Manca acreditar estar en possessió 
del permís de conduir de la classe B 
i model I (Declaració responsable 
d’incompatibilitat) 

SANCHEZ SERRANO OSCAR ***5370** 
No adjunta certificat mèdic oficial  

RIBAS URBANO BIANKA CRISTEL  ***6584** 
No adjunta certificat mèdic oficial 

EL HOSNI ZERROUK OMAR 

***7554** 

No acredita requisits base tercera 
de les bases i manca el model I 
(Declaració responsable 
d’incompatibilitat) 

MULERO BORREGO, MARC 
***2623** 

No adjunta certificat mèdic oficial 

ALVAREZ SAINZ, ALICIA 

***2721** 

No acredita requisits base tercera 
de les bases i manca el model I 

(Declaració responsable 
d’incompatibilitat) 



 

 

 

 

 

 

 

TUGAS MORALES, ORIOL ***1043** 

Manca acreditar estar en possessió 
del permís de conduir de la classe B, 

model I (Declaració responsable 
d’incompatibilitat) i certificat mèdic 
oficial. 

XIBERTA SAUS, MARGARITA ***7815** 

No acredita requisits base tercera 
de les bases i manca el model I 

(Declaració responsable 

d’incompatibilitat) 

CUADRADO VARGAS, ANGEL  ***7759** 

Sol·licitud fora de termini 

PRIETO ORIHUELA, DIANA ***3566** 

Sol·licitud fora de termini 

MELÉNDEZ MAGÍN, GUILLEM ***5711** 

Sol·licitud fora de termini 

MORENILLA DOMINGO, NIL 
***6738** 

Sol·licitud fora de termini 

CASTILLA PAREDES, JORDI ***2045** 
Sol·licitud fora de termini 

 

 SEGON.- Declarar exempts de la realització de la prova d’acreditació de 

coneixements orals i escrits de llengua catalana, a tots/es els/les aspirants 

admesos/es, excepte els que es detallen a continuació:  

 

NOM I COGNOMS D.N.I. 

LUNA LEON, JOAQUIN ***9196** 

GARCIA REAL, JOSE ANTONIO ***0682** 

CORONADO NIEVAS, RAMSES ***2853** 

   

  

 TERCER.- Designar els/les membres que a continuació s’esmenten per a 

integrar el tribunal qualificador: 

 

* President/a: 

- Titular: Sr. Enric Padró i Padró, Cap de l’OAC de l’ABP Selva Interior. 

- Suplent: Josep Vidal Fernandez Escobar, Cap d’OAC de l’ABP Selva Interior 

 

* Vocal proposat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: 

- Titular: Sr. Josep Pujades Sánchez 

- Suplent: Sr. Daniel Bruns Ledesma 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

* Vocal proposat per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de 

Catalunya 

- Titular: Sr. Antonio Pérez Fernández 

- Suplent: Sr. Jordi Planella i Vilaró 

 

* Vocal proposat per  l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: 

- Titular: Arnau Masferrer Selva, Departament interior (Àrea Regional de Recursos 

Operatius) 

- Suplent: Pere Plans Salamaña, Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 

 

*Secretari/a: 

-Titular: Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva. 

-Suplent: Sra. Montserrat Fàbrega i Comas, Tècnica de l’Administració General de 

l’Ajuntament de Riudellots. 

 

 QUART.- Declarar els aspirants admesos que no han acreditat tenir 

coneixements orals i escrits de llengua catalana i que han de realitzar la prova 

d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana, que es realitzarà 

el proper dia 28 de juliol de 2020 a les 8:00 hores a l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva (Plaça de l’Ajuntament, 1), restant-hi convocats, 

mitjançant la present resolució, així com convocar els membres del tribunal. 

 

 CINQUÈ.- Determinar que el segon i tercer exercici, es duran a terme el 

proper dia  28 de juliol de 2020 a les 10:00 hores, a la sala polivalent de 

l’Ajuntament de Riudellots (plaça de l’Ajuntament, 1), restant-hi convocats, 

mitjançant la present resolució, els/les aspirants admesos.  

 

L’ordre d’actuació dels aspirants es farà per número de registre d’entrada de 

l’Ajuntament de Riudellots, de les sol·licituds presentades per formar part del 

procés de selecció. 

 

Els resultats, la data i lloc de celebració dels exercicis següents, es publicaran al 

Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en l’e-tauler de la pàgina web de la Corporació. 

 

 SISÈ.- Apercebre els/les aspirants que segons disposa la base vuitena de les 

bases generals que regeixen el procés selectiu, per a cada exercici els aspirants 

seran citats mitjançant crida única i s’identificaran amb el corresponent document 

d’identitat. Els aspirants que no compareguin en el lloc, data i hora assenyalats, 

fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés 

selectiu. En qualsevol moment els Tribunals podran requerir als/les opositors/es 

l’acreditació de la seva personalitat.  

 

 SETÈ.- Els aspirants que han estat declarats exclosos/es disposen d’un 

termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Riudellots, per tal d’esmenar les faltes que calgui o acompanyar els 

documents que siguin preceptius i/o presentar reclamacions.  



 

 

 

 

 

 

 

 VUITÈ.- Publicar aquesta resolució al Taulell d’anuncis electrònic i a la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de conformitat amb l’establert 

a la base cinquena i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que 

tingui lloc.” 

 

 

I perquè així consti i produeixi els efectes oportuns, lliuro el present certificat, 

d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldessa-Presidenta. 

 

 

Datat i signat electrònicament. 
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