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Assumpte

Certificat
llistes completes provisionals
aspirants admesos i exclosos i composició
inicial membres òrgan qualificador procés
selectiu una plaça oficial primera brigada
perfil encarregat magatzem i esdeveniments.

AJUNTAMENT DE SALOU PROJECTES URBANS
Vía No Especificada

ENRIC DANIEL OLLÉ BIDÓ, Secretari General de l’Ajuntament de Salou,
CERTIFICO:
Que la llista completa provisional dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es i la
composició inicial dels membres de l’òrgan qualificador del procés selectiu per a l’accés,
mitjançant concurs-oposició torn lliure, d’una plaça d’oficial de primera de la brigada
municipal amb perfil encarregat magatzem i esdeveniments, aprovada per decret del regidor
delegat de Serveis Generals número 5558/2019 de data 20 de novembre de 2019, segons
annexos I i II, són els següents:

ANNEX I
LLISTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS
SELECTIU D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE PRIMERA DE LA BRIGADA MUNICIPAL
AMB PERFIL RESPONSABLE MAGATZEM I ESDEVENIMENTS.
ADMESOS:
NO APTES DE CATALÀ, és a dir, que han de realitzar el primer exercici de la fase
d’oposició consistent en la prova de nivell B2 de català. Data a concretar al llistat definitiu.
DNI
....8316P
....0274B
....8741V
....9413S
....5221Z
NO APTES DE CASTELLÀ, és a dir, que han de realitzar el segon exercici de la fase
d’oposició consistent en la prova de nivell superior de castellà. Data a concretar al llistat
definitiu.

NO HI HA CAP ASPIRANT
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APTES DE CATALÀ I CASTELLÀ, data del tercer exercici de la fase d’oposició consistent en
la prova pràctica: Data a concretar al llistat definitiu.
DNI
....5005P

EXCLOSOS:
DNI
CATALÀ
CASTELLÀ
....7524D
NO APTE/A APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar el carnet
d’operador de carretilles elevadores que habiliti per portar: carretilla frontal, retràctil,
transpaleta (elèctrica i manual) i apiladores.

....2890Q
NO APTE/A APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat c) de la base 2 de requisits al no aportar el nivell
d’estudis exigit en aquesta convocatòria i no complir el requisit de la base 12 de drets
d’examen al voler gaudir de l’exempció de pagament i no saber si és o no beneficiari d’una
prestació.
....2945P
NO APTE/A APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar un carnet
d’operador de carretilles elevadores que l’ habilita per portar específicament cada tipologia
de carretilles: carretilla frontal, retràctil, transpaleta (elèctrica i manual) i apiladores.
....1253H
NO APTE/A NO APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar un carnet
d’operador de carretilles elevadores que l’habilita per portar específicament cada tipologia de
carretilles: carretilla frontal, retràctil, transpaleta (elèctrica i manual) i apiladores i no complir
el requisit de l’apartat c) de la base 2 de requisits al no aportar el nivell d’estudis exigit en
aquesta convocatòria.
....6973J
APTE/A
APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar un carnet
d’operador de carretilles elevadores que l’habilita per portar específicament cada tipologia de
carretilles: carretilla frontal, retràctil, transpaleta (elèctrica i manual) i apiladores.
....7565D
NO APTE/A APTE/A
Per no complir el requisit de la base 12 de drets examen al voler gaudir de l’exempció de
pagament i no saber si té rendes superior en còmput mensual, al salari mínim
interprofessional.
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....4904A
NO APTE/A
NO APTE/A
Al no complir el requisit de l’apartat c) de titulació de la base 2 al no aportar els estudis no
universitaris homologats tal i com indica la normativa vigent i per no complir el requisit de
l’apartat g) al no aportat el carnet d’operador de carretilles elevadores que l’habilita per
portar específicament cada tipologia de carretilles: carretilla frontal, retràctil, transpaleta
(elèctrica i manual) i apiladores.
....5640J
NO APTE/A
APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar un carnet
d’operador de carretilles elevadores que l’habilita per portar específicament cada tipologia de
carretilles: concretament les carretilles apiladores.
....5001K
APTE/A
APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar un carnet
d’operador de carretilles elevadores que l’habilita per portar específicament cada tipologia de
carretilles: carretilla frontal, retràctil, transpaleta (elèctrica i manual) i apiladores.
....8672H
APTE/A
APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat f) de carnet de conduir B al no aportar aquest
document i no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar un
carnet d’operador de carretilles elevadores que l’habilita per portar específicament cada
tipologia de carretilles: carretilla frontal, retràctil, transpaleta (elèctrica i manual) i
apiladores.
....2633H
APTE/A
APTE/A
Per no complir el requisit de l’apartat g) de la base 2 de requisits al no aportar un carnet
d’operador de carretilles elevadores que l’habilita per portar específicament cada tipologia de
carretilles: carretilla frontal, retràctil, transpaleta (elèctrica i manual) i apiladores.

ANNEX II
COMPOSICIÓ INICIAL DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU
D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE PRIMERA DE LA BRIGADA MUNICIPAL AMB PERFIL
RESPONSABLE MAGATZEM I ESDEVENIMENTS.
Es constituirà de la manera següent:
- President/a:
Titular: Sr. Josep Maria Ferran Mercade, Cap de Secció dels Serveis Tècnics
Municipals de l’Ajuntament de Salou.
Suplent:. Sra. Teresa Maria Gras Magriña , Cap de Secció dels Serveis Tècnics
Municipals de l’Ajuntament de Salou.
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- Vocals:
Titular: Sr. Juan Milan Moral, encarregat de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de
Salou.
Suplent: qui designi la corporació.
Titular: Sra. Maria Teresa Polanco Albesa, designada per Escola d’administració
Pública de Catalunya
Suplent: Sra. Miriam Pagès Barrera, designada per Escola d’administració Pública de
Catalunya
- Secretari/ària:
Titular: Sra. Montserrat Samper Alegret del Servei de RRHH, Organització i Qualitat.
Suplent: qui designi la corporació.
El/la secretari/ària actuarà amb veu i sense vot.
L’òrgan qualificador pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors
especialitzats per algunes de les proves, als quals actuaran amb veu però sense vot.
Peu de recurs
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificats, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
I perquè així consti on procedeixi i als efectes oportuns, expedeixo el present certificat a
Salou, amb el vist i plau de regidor delegat.
Conforme,
F_FIRMA_36

F_FIRMA_3

Cap de Servei de
RRHH, Organització
i Qualitat
Maria Inés Gil
Casión
21-11-2019 14:45

Vist-i-plau
F_FIRMA_133

Secretari General
Enric Ollé Bidó
22-11-2019 08:33

Regidor delegat de
Serveis Generals
Jesús Barragán
Pascual
(Decret núm
4540/2019 de
20/09/2019)
22-11-2019 20:05
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