
 

 

 

 

 

Número expedient: X2019000925 

 

 

EDICTE 

 

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

2021DECR000632 de 10 de setembre de 2021, que a continuació es transcriu 

íntegrament i literalment: 

 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS/ESES I EXCLOSOS/OSES A LES PROVES DE 

SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE GUÀRDIA 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 

2021DECR000552 de 29 de juliol de 2021, per a la selecció d’una plaça de guàrdia 

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 

CRISTIAN MANRIQUE 

TAJUELO 
***1855** 

ORIOL MARTINEZ FAURIA ***3463** 

DANIEL GOMEZ GESTAL ***2985** 

NURIA CEBRIA MONROS ***1557** 

JOSEP MUNIESA ORDEIG ***4732** 

CRISTINA MUÑOZ 

ZARAGOZA 
***6671** 



 

 

 

 

 

MIREIA DIEZ CANADELL ***3961** 

JORDI SEGURA 

DOMINGUEZ 
***4779** 

ÁLVARO MACIAS MUÑOZ ***4858** 

 

 

 

 

EXCLOSOS/ES: 

 

NOM D.N.I. CAUSA D’EXCLUSIÓ 

SERGIO 

LOZANO 

VALIENTE 

***0963** No acredita requisits base 

tercera h) de les bases 

generals (vigència del certificat 

mèdic oficial) 

KULJIT SINGH 

KAUR 

***8464** Manca certificat mèdic oficial 

PAU BOSCH 

BERLOSO 

***7726** No acredita requisits base 

tercera h) de les bases 

(vigència del certificat mèdic 

oficial) 

ISAAC 

CARMEN 

POLIS 

***4871** No acredita requisits base 

tercera h) de les bases 

generals (vigència del certificat 

mèdic oficial) 

ÁLVARO 

XARGAY 

MARTINEZ 

***3268** Manca Model I (Declaració 

responsable d’incompatibilitat) 

i no acredita requisits base 

tercera h) de les bases 

generals (vigència del certificat 

mèdic oficial) 

LLUIS SALIDO 

DOBLAS 

***5317** Manca certificat mèdic oficial 

SAMIRA 

LAMRANI 

ALBANCHEL 

***4223** Manca Model I (declaració 

responsable incompatibilitat) i 

manca el certificat mèdic 

oficial. 



 

 

 

 

 

ANTONIO 

MONTERRUBIO 

I AGUILAR 

***3313** 

Manca certificat mèdic oficial 

JONATHAN 

CORDERO 

MONTILLA 

***6269** 

Manca certificat mèdic oficial 

VICTOR 

PUENTE 

CASTRO 

***3303** 

Manca Model I (declaració 

responsable d’incompatibilitat) 

ELVIRA 

FLORES 

MURGA 

***5015** 

Manca Model I (Declaració 

responsable d’incompatibilitat) 

i manca certificat mèdic oficial  

JUAN CARLOS 

CALERO 

PARIENTE ***3465** 

 

Manca Model I (Declaració 

responsable d’incompatibilitat) 

i manca certificat mèdic oficial 

DAVID 

SANCHO I 

ENRICH 

***4819** 

 

Manca Model I (Declaració 

responsable d’incompatibilitat) 

i no acredita requisits base 

tercera h) de les bases  

generals (vigència del certificat 

mèdic oficial) 

MARTA 

PALACIOS 

DELGADO 

***8912** 

Sol·licitud presentada fora de 

termini 

 

 SEGON.- Declarar exempts de la realització del primer exercici, la 

prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana, a 

tots/es els/les aspirants admesos/es. 

 

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

integrar el tribunal qualificador: 

 

* President/a: 

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

- Suplent: Josep Vidal Fernandez Escobar, Sergent de l’ABP Selva Interior 

 

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

- Titular: Sr. Eloi Canaleta Arabia 



 

 

 

 

 

- Suplent: Sr. Joan Marmolejo Garrido 

 

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

Catalunya 

- Titular: Sr. Josep Antoni Gomez Nicolàs 

- Suplent: Sr. Jordi Panella Vilaró 

 

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

- Titular: Josep Barberà Boix, Intervenció (Ajuntament de Lloret de Mar) 

- Suplent: Alicia Fuentes Company, Departament de RRHH (Consell Comarcal del 

Pla de l’Estany). 

 

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

proper dia  5 d’octubre de 2021  a les 9.30h, a la sala polivalent de 

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

convocats/ades, mitjançant la present resolució, els/les aspirants admesos així com 

els membres del tribunal. 

 

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 es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de la 

Corporació. 

 

 CINQUÈ.- Determinar que el quart exercici (proves físiques) es durà a 

terme el proper dia  8 d’octubre de 2021  a les 9.30h, al pavelló municipal de 

Riudellots de la Selva (C/Pineda 18), restant-hi convocats/ades, mitjançant la 

present resolució, els/les aspirants admesos/eses que hagin superat el 

segon i tercer exercici. Advertint-los que el mateix dia de la prova del quart 

exercici (proves físiques)  hauran de presentar certificat mèdic oficial 

expedit com a màxim 3 mesos abans de la realització de les proves 

físiques, en el qual faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries 

per a portar a terme les proves físiques previstes en les bases. 

 

 SISÈ.- Determinar que el cinquè exercici (proves psicotècniques) es 

durà a terme el proper dia 8 d’octubre de 2021 a les 12h, a la Sala 

Polivalent de de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva (Pl. Ajuntament 1), 

restant-hi convocats/ades, mitjançant la present resolució, els/les aspirants 

admesos/eses que hagin superat el quart exercici. 

 

 SETÈ.- 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.  

 

 VUITÈ.- 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.  

  

NOVÈ.- 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. 

 

Datat i signat electrònicament. 
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