Expedient 390/2016
Decret núm. 399 /2016
DECRET DE L’ALCALDIA.Sra. Consol Cantenys i Arbolí
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 358/2016, de data 15/11/2016, acordant la
declaració de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la realització de les
proves selectives per a la provisió mitjançant concurs-oposició d’una plaça, amb
caràcter d’interinitat, de cap del servei de vigilància/guàrdia municipal.
Atès que transcorregut el període d’al·legacions sense que hagi resultat afectada la
llista provisional.
D’acord amb el que disposa les bases 6a., 7a. i 8a. de les bases reguladores de
les proves selectives aprovades per la Junta de Govern Local de data 31 d’agost de
2016 (publicades al BOP núm. 179 de data 19/09/2016) , i fent ús de les atribucions
conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Elevar a definitiva la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos a la
realització de les proves selectives per a la provisió mitjançant concurs-oposició d’una
plaça, amb caràcter d’interinitat, de cap del servei de vigilància/guàrdia municipal:
a).- Llista d’aspirants admesos:

Núm. Registre
1728/2016
1759/2016
1777/2016
1796/2016
1803/2016
1813/2016
1817/2016
1830/2016
1834/2016
1835/2016
1837/2016
1838/2016
1849/2016
1852/2016
1853/2016

D.N.I.
…..241-G
…..997-R
…..744-P
…..081-Z
…..643-S
…..723-A
…..921-Y
.....711-M
…..800-Q
…..705-L
…..027-L
…..898-S
…..583-R
…..242-Y
…..093-A

1854/2016
1856/2016
1857/2016
1858/2016
1863/2016
1872/2016
1873/2016
1885/2016
1901/2016
1910/2016
1935/2016

…..878-A
…..930-V
…..219-G
…..033-R
…..032-F
.....043-L
…..729-W
…..411-M
.....547-B
…..233-E
…..642-F

b).- Llista d’aspirants exclosos: Cap
Segon.- Designar els membres del Tribunal qualificador que estarà composat per les
següents persones:
President/a
Titular: Josep Maria Cortada Puig, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Vilafant.
Suplent: Dolors Turu Santigosa, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de La
Jonquera.
Vocals
A proposta de la Direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya
Titular: Begonya Curto Ferré
Suplent: Encarna Garcia Rosado
A proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Titular: Vicenç Ramírez Díaz
Suplent: Eduard Campà Alcaraz
Assistència i col·laboració de la Guàrdia Urbana de Figueres
Titular: Román Martínez Aljarilla
Suplent: Joan Pey Riera
Un tècnic municipal de l’àrea de RRHH de l’Ajuntament de Vilafant
Titular: José Andrés Valentín Pintado
Suplent: Pere Rivero Sala
Secretari/a:

Titular: Enric Macau Oliva, funcionari de l’Ajuntament
Suplent: Lluís Colomer Sudrià, funcionari de l’Ajuntament
Podrà assistir amb veu però sense vot un representant sindical del personal funcionari.
Tercer.- Declarar exempts de la realització de la prova de coneixement de l’idioma
català (1r. exercici) a tots els aspirants presentats per haver acreditat el nivell “B” exigit
a la convocatòria.
Quart.- Fixar l’inici de les proves selectives per al proper dia 17 de gener de 2017, amb
el següent horari d’actuacions:
.- 9:00 hores.- Constitució del Tribunal Qualificador a la Sala de Plens de l’Ajuntament
(Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, CP 17740 – Vilafant).
.- 10:00 hores.- Realització del segon i tercer exercici de la fase oposició a l’edifici del
Casal de la Gent Gran del nucli antic de Vilafant (Pl. de l’Ajuntament, s/n, al costat de la
Casa de la Vila).
.- Finalitzada la fase oposició i, exclusivament, per als aspirants que hagin superat
aquesta fase s’obrirà la fase concurs procedint els membres del Tribunal a la valoració
dels mèrits acreditats.
.- El dia, hora i lloc de realització de les proves d’aptitud física i psicològica serà fixat
pel Tribunal i comunicat als aspirants que resultin seleccionats.
Cinquè.- Informar als aspirants que hauran de comparèixer proveïts del seu DNI.
Sisè.- Fer pública aquesta resolució mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Vilafant i a la pàgina web (www.vilafant.com).
Setè.- Notificar l’anterior resolució per via telemàtica la qual servirà de convocatòria
als aspirants i als membres del Tribunal qualificador.
Vilafant, 19 de desembre de 2016
L’Alcaldessa,

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Consol
Cantenys i Arbolí
Data :2016.12.19
14:07:24 CET

Davant meu:
El Secretari,

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Josep
Maria Cortada i Puig
Data :2016.12.19
14:03:41 CET

