
 

 

 

 

 

EDICTE 
 

Es fa públic que l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Vilafant, per Decret núm. 
159/2019 de data 18/03/2019 ha dictat la resolució que a continuació es transcriu: 
 
DECRET DE DE L’ALCALDIA.- 
 

Tancat el termini de presentació de les sol·licituds per prendre part en la 
convocatòria per a la creació, mitjançant concurs-oposició,  d’una borsa de treball de la 
categoria de dinamitzador/a de joventut per cobrir en règim laboral d’interinatge les 
necessitats derivades de substitucions i/o vacants sobrevingudes entre el personal de 
l’Ajuntament de Vilafant d’aquesta categoria, i una vegada recepcionades totes aquelles 
sol·licituds presentades per correu o a través d’altres administracions procedeix la 
continuació del procés selectiu amb la declaració provisional dels aspirants admesos i 
exclosos. 

 
 D’acord amb el que disposa la base vuitena de les bases reguladores de les 

proves selectives aprovades per la Junta de Govern Local de data 21 de setembre  de 
2018 (publicades al BOP de Girona núm. 196, pàgina 129, de 10/10/2018) 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.- Declarar aprovada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos a la 
realització de les proves selectives per a la creació d’una borsa de treball de 
dinamitzador/a de joventut: 
 
a).- Llista d’aspirants admesos: 
 

Núm. Registre 
D.N.I. 
 (3 últimes 
 xifres + lletra) 

E2018004595 XX.XXX.852V 

E2018004671 XX.XXX.749Q 

E2018004659 XX.XXX.385X 
 
b).- Llista d’aspirants exclosos:  
 

Núm. Registre 
D.N.I (3 
últimes xifres + 
lletra) 

Motiu 

E2018004375 XX.XXX.549C 

Falta certificat mèdic oficial  [Base 7a., apartat 
c)]. 
Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 

E2018004413 XX.XXX.369J 

Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)] 



 

 

 

 

 

E2018004679 XX.XXX.887F 

Falta títol acadèmic  [Base 7a., apartat b)]. 
Falta certificat mèdic oficial  [Base 7a., apartat c)] 
Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 
 

E2018004470 XX.XXX.876C 

Falta títol acadèmic  [Base 7a., apartat b)]. 
Falta certificat mèdic oficial  [Base 7a., apartat c)] 
Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 
 

E2018004537 XX.XXX.469D 

Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 

E2018004681 XX.XXX.719H 
Falta certificat mèdic oficial  [Base 7a., apartat c)] 
 

E2018004575 XX.XXX.383K 

Falta títol acadèmic  [Base 7a., apartat b)]. 
Falta certificat mèdic oficial  [Base 7a., apartat c)] 
Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 
 

E2018004677 XX.XXX.005G 

Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 

E2018004515 XX.XXX.137W 

Falta certificat mèdic oficial  [Base 7a., apartat c)] 
Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 
 

E2018004545 XX.XXX.994K 

Falta títol acadèmic  [Base 7a., apartat b)]. 
Falta certificat mèdic oficial  [Base 7a., apartat c)] 
Falta declaració de no estar inhabilitat  [Base 7a., 
apartat d)] i de no estar incurs en cap supòsit 
d’incompatibilitat  [Base 7a., apartat e)]. 
 

 
c).- Llista d’aspirants presentats que no han acreditat documentalment estar en 
possessió del Nivell C1 de català i que de figurar com admesos a la llista definitiva 
haurien de realitzar la prova de coneixement (1er. exercici de la fase prèvia). 
 

Núm. Registre 
D.N.I (3 
últimes xifres + 
lletra) 

Motiu 

E2018004679 XX.XXX.887F 
Falta acreditació nivell de català exigit  [Base 7a., 
apartat i)] 

E2018004595 XX.XXX.852V 
Falta acreditació nivell de català exigit  [Base 7a., 
apartat i)] 

E2018004575 XX.XXX.383K 
Falta acreditació nivell de català exigit  [Base 7a., 
apartat i)] 



 

 

 

 

 

E2018004677 XX.XXX.005G 
Falta acreditació nivell de català exigit  [Base 7a., 
apartat i)] 

E2018004545 XX.XXX.994K 
Falta acreditació nivell de català exigit  [Base 7a., 
apartat i)] 

 
Segon.- Concedir als aspirants exclosos o als que haurien de realitzar la prova de nivell 
C1 de català un termini de DEU DIES per esmenar les seves sol·licituds aportant els 
corresponents documents acreditatius, originals o fotocòpies compulsades,  i/o 
presentar les al·legacions o reclamacions que tinguin per convenient. 
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap esmena, al·legació o 
reclamació la llista provisional serà elevada a definitiva, sense necessitat d’una nova 
publicació. 
Quart.- Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilafant i a 
la pàgina web (www.vilafant.com). 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució  als interessats, per via telemàtica i amb informació 
dels recursos. 

 
DOCUMENT SIGNAT I DATAT ELECTRÒNICAMENT 
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