
 

EDICTE 
 
 
 

Es fa públic que l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Vilafant, per Decret núm. 
207/2019 de data 14/03/2019 ha dictat la resolució que a continuació es transcriu: 
 
“DECRET DE DE L’ALCALDIA.- 
Sra. Consol Cantenys Arbolí 
 

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 159/2019 de data 18/03/2019, acordant la 
declaració de la llista provisional d’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 
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 al registre 
personalment, per via telemàtica o a través d’altres administracions procedeix la 
continuació del procés selectiu . 

 
Vista la documentació presentada durant el termini d’al·legacions pel aspirant 

identificat amb el número E2019001470, acreditant la possessió dels documents que 
fonamentava la seva exclusió inicial i resultant, per tant, alterada la llista provisional 
d’admesos amb la incorporació d’aquest aspirant. 

 
D’acord amb el que disposa la base 8a. i 9a. 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.- Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos a la realització de 
les proves selectives per a la provisió mitjançant concurs-oposició d’una borsa de treball 
de la categoria de dinamitzador/a de Joventut, amb caràcter d’interinitat.  
 
 
a).- Llista definitiva d’aspirants admesos: 
 

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

E2018004595 XX.XXX.852V 

E2018004671 XX.XXX.749Q 

E2018004659 XX.XXX.385X 

E2018004575 XX.XXX.383K 



 

 
 
 
 
 
b).- Llista definitiva 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)] 
 

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)]. 
 



 

 
 
 

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: José-Andrés Valentín Pintado, Tècnic Serveis Generals. 
 
Vocals 
 
A proposta de  l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
Titular: Sra. Alicia Fuentes Company 
Suplent: Sr. Joan Salellas Soler 
 
A proposta de la Corporació Local 
 
Titular: Sra. Anna Amer Serra 
Suplent: Sr. Francesc Jiménez Martín. 
 
Titular: Enric Macau Oliva 
Suplent: Encarnación Rodríguez Rejano. 
 
Secretari 
Recaurà en un dels vocals nomenats a proposta de la Corporació. 
 
 
Podrà assistir amb veu però sense vot un representant sindical del personal. 
 
Tercer.-  Declarar la llista d’aspirants que hauran de realitzar una prova de coneixement 
de la llengua catalana, Nivell C1 (1r. exercici de la fase oposició): 
 
 

Núm. 
Registre 

D.N.I (3 
últimes xifres + 
lletra) 

Motiu 

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

 
 
Quart.- Fixar l’inici de les proves selectives per al proper dia 16 d’abril de 2019, 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 de les proves a les dependències de l’Ajuntament de Vilafant 
(Pl. de l’Ajuntament, 1).”. 
 
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar 

alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des 

de l'endemà al de la notificació i/o publicació de l’anunci, davant l'Alcaldia d'aquest 

Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o bé recurs 

contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona  en el 

termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, 

de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 

Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no 

podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt 

expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici 

de què es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri més adient d’avant 

l’Ôrgan o Tribunal que s’estimi convenient. 

 

DOCUMENT SIGNAT I DATAT ELECTRÒNICAMENT 

 


		2019-04-08T14:42:04+0200
	TCAT P Consol Cantenys Arbolí - DNI 77960835N - 08/04/2019 14:42:04 - Càrrec: Alcaldessa
	#T#Alcaldessa




