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DECRET

Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés
selectiu mitjançant concurs-oposició, torn lliure, una plaça d’auxiliar
administratiu vacant a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Santa
Bàrbara, en règim laboral. I designar els membres que compondran el
Tribunal qualificador de les proves selectives.

Fets
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 26 de maig de 2021, es van
aprovar les bases específiques i la convocatòria del procediment selectiu per a
la cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça d’auxiliar
administratiu de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en règim de personal laboral
fix, i per a la creació d’una borsa de treball.
Atès que les esmentades Bases es van inserir íntegrament en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, número CVE 2021-05495, de 17 de juny de
2021, i al DOGC, número 8446, de 30 de juny de 2021 i anunci de rectificació d’
error al DOGC número 8451, de 6 de juny de 2021, que durant els 20 dies
naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC, es van presentar 47
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, RESOLC:
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PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les
proves selectives per a l’accés a les borses de treball abans esmentades, per
ordre de presentació de les instàncies següent:
Aspirants admesos
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Número
d'aspirant

Nom i Cognoms

DNI

3

DIANA VAL MARTÍ

***5949**

6

SONIA TORREJON ALABAU

***5925**

8

M. EVA GIMENEZ MARTI

***8091**

9

M. CINTA OLIVÉ MONLLAU

***0765**

10

GEMMA SOLA SERRA

***3249**

11

JORDI SALA VILADOMS

***9055**

12

SARAY FERNANDEZ FABRA

***2516**

20

SARA PUJANTE SAYAD

***7763**

21

SILVIA CID GIL

***0128**

25

PATRICIA MESEGUÉ MARTÍNEZ

***2703**

32

GLORIA NEBOT NAVARRO

***2688**

33

NURIA G. LLEIXÀ SOLÀ

***2224**

34

ALICIA SANCHÍS ESCUÍN

***2517**

39

MAITE CALBET BAUBI

***8764**

43

ADELAIDA R. FORCADELL MORALES

***8281**

Aspirants exclosos
Número
d'aspirant

Nom i Cognoms

DNI

Motiu
exclusió

1

SERGIO MILLAN HOMEDES

***2793**

4

2

M. JULIA GRAÑANA BORT

***8449**

4

4

ENCARNACION LOPEZ GALDEANO

***9718**

3

5

OSCAR SOLSONA MESEGUER

***9965**

3

7

JOSE LUIS ZARAGOZA FORTEA

***2823**

3

13

AZUCENA LOPEZ MORENO

***0637**

1i3

14

ESTEFANIA PI SANCHO

***0896**

3

15

ANA BONFILL SOLER

***5874**

3

16

HECTOR R. REVERTE NAVARRO

***8078**

1i3

17

VERONICA GOMEZ CASTRO

***2791**

1i2

18

NAZARET PONS MARTINEZ

***9361**

3

19

Mª YOLANDA GARCIA PADROS

***2252**

3

22

M. CINTA TORTA ROYO

***0100**

1
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23

OLIVIA ZARAGOZA RUIZ

***0512**

1i3

24

DEVORA GALASO ALTÉS

***8295**

2

26

M. PILAR SUBIRATS VILLALBÍ

***8059**

3

27

JUAN SOLER FERRE

***2325**

3

28

MONICA MATAMOROS JUANI

***2002**

3

29

SONIA VIURA PANISELLO

***0154**

1i3

30

JAUME F. COLOMINES CUADRAD

***2836**

3

31

FRANCISCO J. ESTEBAN TEJERO

***8892**

3

35

RAQUEL MORESO BONET

***0746**

1i3

36

ALBA PAREDES RODRIGUEZ

***2850**

3

37

ROSER MURIA GIMENO

***2143**

1i3

38

ERICA BEL QUERALT

***0879**

3

40

ELVIRA MENA LOMAS

***1432**

3

41

M. SONIA ARNAU QUEROL

***8921**

3

42

JUDIT VECIANA RAMON

***2482**

2i3

44

INES GUERRERO BAIGES

***2922**

3

45

JAHEL ALCANTARA SEGURA

***2048**

3

46

VIRGINIA CASTELL ROCA

***9190**

3

47

M. JESUS RAMON SOLE

***8007**

3

Motius d’exclusió

1. La sol·licitud s'ha de presentar en model normalitzat.
2. Manca aportar la documentació o la titulació exigida a la base 3 de la
convocatòria.
3. Manca compulsar degudament tots els documents que acompanyen la
sol·licitud, tal com exigeix la base 3 de la convocatòria. (*)
4. Sol·licitud presentada fora de termini.

(*) Nota: Donat que la documentació que s’ha presentat electrònicament, les
compulses no deixen de ser una fotocòpia en la majoria dels casos. Quan es
presenta la documentació electrònicament s’han de fer les compulses també
amb signatura digital per part d’una administració competent.
SEGON. Tant els/les aspirants exclosos/es com els omesos/es, 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
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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.
TERCER. Determinar que la composició del tribunal qualificador serà la
següent:
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Presidenta:
- Isabel Verge Caballé, Secretària acctal. de l'Ajuntament de Santa Bàrbara
Suplent: Yolanda Valldepérez Castells, funcionària de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara
Vocals:
- Rosa Maria Barceló Serrano, Secretària acctal. de l’Ajuntament d’Ulldecona
Suplent: Paula Zaragoza, Secretària de l’Ajuntament de La Galera
- Marion Van Elk, personal designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Suplent: Laura Abella Guardiola, personal designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Secretària:
- Yolanda Valldepérez Castells, funcionària de l'Ajuntament de Santa Bàrbara
Suplent: Joaquín Arasa Caballé, funcionari de l'Ajuntament de Santa Bàrbara
La secretària actuarà amb veu però sense vot.
QUART. 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.
CINQUÈ. Determinar que els/les aspirants que han de realitzar la fase prèvia
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 els següents:
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Número
d'aspirant

Nom i Cognoms

DNI

20

SARA PUJANTE SAYAD

***7763**

33

NURIA G. LLEIXÀ SOLÀ

***2224**

34

ALICIA SANCHÍS ESCUÍN

***2517**
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SISÈ. Els/les aspirants declarats admesos que hagin de realitzar la fase prèvia
de coneixement de la llengua catalana queden convocats, de conformitat amb
les bases, i segons es detalla:
Dia: 20 de setembre de 2021
Hora: 9.00 hores
Lloc: Edifici Serveis Socials (carrer Cristòfol Colom, 15)
SETÈ. Els/les aspirants declarats admesos/es que no hagin de realitzar la fase
prèvia de coneixement de la llengua catalana queden convocats/des, per a la
realització del primer exercici teòric, de conformitat amb les bases, segons es
detalla:
Dia: 20 de setembre de 2021
Hora: 12.00 hores
Lloc: Edifici Serveis Socials (carrer Cristòfol Colom, 15)
VUITÈ. De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta llista es
publicarà i s'exposarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, i
a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, www.santabarbara.cat,
substituint la notificació als/a les interessats, de conformitat amb el que disposa
l'art. 45 de la Llei 39/2015, del procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

L'Alcalde,
Antonio Ollés Molías
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