
 

EDICTE 
 
 
 

Es fa públic que l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Vilafant, per Decret núm. 
154/2019  de data 14/03/2019 ha dictat la resolució que a continuació es transcriu: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA.- 

Sra. Consol Cantenys i Arbolí 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 340/2018,  de data 24/08/2018,  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 per a nomenaments de funcionaris 
interins de l’escala d’administració especial, sot-escala de serveis especial, classe 
agent/guàrdia municipal, destinada a cobrir les necessitats derivades de substitucions 
i/o vacants sobrevingudes entre el personal adscrit al cos de la guàrdia municipal 
d’aquest Ajuntament 
 
Vista la documentació presentada durant el termini d’al·legacions pels aspirants 
identificats amb els  números de registre E2018002829 i E2018002894, acreditant la 
possessió del document que fonamentava la seva exclusió inicial i resultant, per tant 
alterada la llista provisional d’admesos amb la incorporació d’aquests dos aspirants. 
 
Esmenat, per altra banda, l’error material d’inclusió  de l’aspirant identificat amb el núm. 
de registre E2018002833 en la llista dels quals hauran de realitzar la prova de 
coneixement de la llengua catalana, nivell B2, de la qual resulta exclòs a l’haver acreditat 
documentalment la possessió d’aquest requisit. 
  
D’acord amb el que disposen la bases 6a., 7a. i 8a. de les bases reguladores de les 
proves selectives aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 de maig  de 2018 
(publicades al BOP de Girona núm. 118, de 19/06/2018) 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 guàrdies municipals, amb caràcter d’interinitat. 
 
a).- Llista d’aspirants admesos: 

 

Núm. Registre 
D.N.I. 

 (3 últimes 
 xifres + lletra) 

E2018002638     XX.XXX.800Q 

E2018002684 XX.XXX.934S 



 

E2018002695 XX.XXX.738A 

E2018002725 XX.XXX.634S 

E2018002822 XX.XXX.455B 

E2018002829 XX.XXX.930V 

E2018002833 XX.XXX.745B 

E2018002879 XX.XXX.822F 

E2018002880 XX.XXX.837B 

E2018002893 XX.XXX.570N 

E2018002894 XX.XXX.571J 

 
b).- Llista d’aspirants exclosos. 
 

Núm. 
Registre 

D.N.I (3 

últimes xifres 
+ lletra) 

Motiu 

E2018002912 XX.XXX.722Y 
Falta còpia DNI o passaport [Base 5a., punt 4, 
apartat a)] i No acredita el permís de conduir 
classe A [Base 5a., punt 4, apartat f)] 

E2018002759 
 

XX.XXX.179X 
No acredita el permís de conduir classe A [Base 
5a., punt 4, apartat f)] 

E2018002892 
XX.XXX.910Q No acredita el permís de conduir classe A [Base 

5a., punt 4, apartat f)] 
 
 
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: Jaume Martorell Pereira 
Suplent: Josep Varela Martínez 
 
A proposta de  l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Titular: Antonio Carrera Sánchez 



 

Suplent: Josep Pujades Sánchez 
 
Assistència i col·laboració de  la Guàrdia Urbana de Figueres 
Titular: Román Martínez Aljarilla 
Suplent: Alonso Caballero Santos 
 
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 la llista d’aspirants que hauran de realitzar una prova de coneixement 

de la llengua catalana, Nivell B2 (1r. exercici de la fase oposició): 
 

Núm. 
Registre 

D.N.I (3 

últimes xifres + 
lletra) 

Motiu 

E2018002695 
 

XX.XXX.738A 
Falta acreditació nivell exigit B2 [Base 5a., punt 
4, apartat e)] 

 
Quart.- Fixar l’inici de les proves selectives per al proper dia 4 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 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.”. 
 
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 
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