
 

 
 
 
 

Anunci sobre finalització de varis processos selectius i constitució de borses de 
treball  
 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària núm. 8 de data 17 d’abril de 2019, 
prèvia finalització dels corresponents processos selectius i a proposta del 
respectius tribunals qualificadors, va adoptar els acords que a continuació es 
relacionen: 
 
Expedient núm.  X2018000243 
 
Declarar desert el procés selectiu de creació d’una borsa de treball per a 
nomenaments de funcionaris interins de l’escala d’administració especial, sot-
escala de serveis especials, classe agent/guàrdia municipal per la 
incompareixença dels aspirants seleccionats en la fase oposició a la realització 
de les proves físiques fixades a les bases reguladores. 
 
Expedient núm.  X2018000542 
 
Constituir una borsa de treball per a nomenaments de funcionaris interins i 
contractacions laborals temporals de la classe/categoria administratiu/va, 
destinada a cobrir les necessitats derivades de substitucions i/o vacants 
sobrevingudes entre el personal de l’Ajuntament de Vilafant d’aquesta mateixa 
classificació/categoria, que estarà integrada per les persones i en l’ordre que a 
continuació s’indica: 
 

Ordre Inicials nom i cognoms DNI (3 últims dígits) 

1 V.R.C. ... 729C 

2 M.M.P ... 099M 

3 M.R.B. ... 362X 

4 J.P.A. ... 657X 

 
Expedient núm.  X2018001040 
 
Constituir una borsa de treball per a contractacions laborals temporals de la 
categoria dinamitzador/a de joventut, destinada a cobrir les necessitats 
derivades de substitucions i/o vacants sobrevingudes entre el personal de 
l’Ajuntament de Vilafant d’aquesta categoria, que estarà integrada per les 
persones i en l’ordre que a continuació s’indica: 
 

Ordre Inicials nom i cognoms DNI (3 últims dígits) 

1 R.C.C. ... 749Q 

2 D.M.M. ... 383K 

3 L.S.T. ... 385X 

 
 



 

 
Expedient núm.  X2018001638 
 
Constituir d’una borsa de treball per cobrir, mitjançant contractacions laborals 
temporals, les possibles situacions d’absentisme i d’acumulació de tasques del 
personal municipal de la categoria professional d’operari/a de serveis múltiples, 
que estarà integrada per les persones i en l’ordre que a continuació s’indica: 
 

Ordre Inicials nom i cognoms DNI (3 últims dígits) 

1 S.M.R. ... 851Y 

2 J.M.C. ... 876X 

3 D.A.L. ... 318S 

4 D.M.M. ... 140Y 

5 J.S.J. ... 222M 

6 D.C.V. ... 093A 

7 E.B.C. ... 039P 

8 A.M.S. ... 649K 

9 J.L.A.C. ... 202G 

10 F.A.H. ... 711P 

11 J.P.C. ... 598B 

12 M.D.C. ... 113A 

 
 
El que es fa públic de conformitat amb el que disposen l’article 291.3 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya i l’article 94.3 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 
   
Vilafant, 13 de maig de 2019 
 
Consol Cantenys i Arbolí 
Alcaldessa 
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