LLISTAT DEFINITIU D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARI/A
DE JARDINERIA I CONVOCATÒRIA ALS ASPIRANTS D’ASSISTÈNCIA A LES
PROVES SELECTIVES
Expedient núm. X2020001591
Es fa públic que l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Consol Cantenys Arbolí, per Decret
núm. 2021DECR000122 dictat en aquesta mateixa data, ha adoptat la resolució que a
continuació es transcriu:
(...)
“DECRET DE L’ALCALDIA.Sra. Consol Cantenys Arbolí
Alcaldessa
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECR000073, de data 26/01/2021, acordant la
declaració de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la realització de les
proves selectives per a la per a la creació, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una
borsa de treball d’operari/a de jardineria per cobrir les necessitats concretes i
prioritàries de caràcter temporal del personal municipal en actiu d’aquesta categoria
professional, es procedeix a la continuació del procés selectiu amb la declaració del
llistat definitiu dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es.
Vista la documentació presentada durant el termini d’al·legacions per part dels
aspirants que figuren exclosos en el llistat provisional, identificats amb els registres
números E20204984, E2020005400 i E2020005442, els quals aporten el document
acreditatiu de la possessió del Permís de conduir Classe “B” que motivava la seva
exclusió. Vista tanmateix, la documentació presentada per l’aspirant identificat amb el
registre núm. E2020005066 que acredita la possessió del NIE.
De conformitat amb el que disposa l'article 78 del Reglament del personal al servei de
les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i d’acord amb el que disposa la
base cinquena de les bases reguladores de les proves selectives aprovades per la
Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2020 (publicades al BOP de Girona
núm. 214, de 6/11/2020, Edicte núm. 7982) 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 definitiva dels aspirants admesos i exclosos a la
realització de les proves selectives
a).- Llista definitiva d’aspirants admesos:
Núm. Registre

E2020004975
E2020004984
E2020005021

DNI / NIE
(4 últims dígits)

xxxx8629x
xxxx2889x
xxxx4698x
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E2020005023
E2020005045
E2020005066
E2020005091
E2020005093
E2020005255
E2020005305
E2020005394
E2020005398
E2020005400
E2020005413
E2020005425
E2020005432
E2020005433
E2020005442
E2020005455

xxxx0179x
xxxx1201x
xxxx1384x
xxxx9140x
xxxx2929x
xxxx7399x
xxxx8572x
xxxx3368x
xxxx2370x
xxxx1889x
xxxx9468x
xxxx5598x
xxxx0709x
xxxx9238x
xxxx8577x
xxxx4154x

b).- Llista definitiva d’aspirants exclosos:
Núm. Registre

DNI / Passaport
(4 últims dígits)

E2020005010
E2020005075

xxxx0275x
xxxx3184x

E2020005256

xxxxxx1859

E2020005257

xxxx5480x

E2020005364

xxxx5751x

E2020004972
E2020005672

xxxx8252x
xxxx0726x

Motiu

Falta permís de conduir classe B (Base 2, d)]
Falta DNI/NIE i currículum vitae (Base 4.4)
Falta DNI/NIE (Base 4.4), títol acadèmic i permís
de conduir classe B [(Base 2.c) i d)]
Falta títol acadèmic (Base 2.c)
Falta títol acadèmic i permís de conduir classe B
[(Base 2.c) i d)]
Falta permís de conduir classe B (Base 2, d)]
Presentat fora de termini (Base 4.2)

c).- Llista d’aspirants que hauran de realitzar una prova de coneixement de la
llengua catalana, nivell A2.
Núm. Registre

E2020004975
E2020005093
E2020005400
E2020005413
E2020005425
E2020005455

DNI
(4 últims dígits)

xxxx8629x
xxxx2929x
xxxx1889x
xxxx9468x
xxxx5598x
xxxx4154x

Motiu

Falta acreditació nivell “A2” de català [Base 2, h.1)]
Falta acreditació nivell “A2” de català [Base 2, h.1)]
Falta acreditació nivell “A2” de català [Base 2, h.1)]
Falta acreditació nivell “A2” de català [Base 2, h.1)]
Falta acreditació nivell “A2” de català [Base 2, h.1)]
Falta acreditació nivell “A2” de català [Base 2, h.1)]

Segon.- Convocar als aspirants que han de realitzar la prova de coneixement de
la llengua catalana perquè compareguin el dia 23 de febrer de 2021, a les 9:00
hores, 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).
Tercer.- Convocar a la resta d’aspirants admesos perquè compareguin el mateix
dia, 23 de febrer de 2021, a les 10:00 hores, al Pavelló Municipal Joel González
(carrer Santa Llogaia, s/n – Barri Les Forques)
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Quart.- Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilafant i a
la pàgina web (www.vilafant.cat).
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als aspirants, per via telemàtica, amb informació
dels recursos”.
El que es fa públic per al general coneixement i perquè serveixi als aspirants de
convocatòria d’assistència a la realització de les proves selectives.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es 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
anunci, 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’Òrgan o Tribunal que s’estimi convenient.
(Document signat i datat electrònicament)
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