
 
 
 

Ajuntament de Vilafant – Pl. de l’Ajuntament, 1 – 17740 Vilafant (Alt Empordà) 
972 54 60 20 – Fax 972 54 63 50 – ajuntament@vilafant.cat – www.vilafant.cat – NIF P1723500C 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 
Sra. Consol Cantenys Arbolí 
 
Tancat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria del 
procés selectiu, concurs-oposició,  per a la constitució d’una borsa de treball 
d’operaris/operaries de neteja d’edificis i instal·lacions  municipals. 
Vistes les sol·licituds presentades i examinada la documentació adjuntada  procedeix 
la continuació del procés selectiu amb la declaració provisional dels aspirants 
admesos/es i exclosos/es. 
 
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 de novembre  de 2018 
(publicades al BOP de Girona núm. 230, de 30/11/2018) 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/de les aspirants 
admesos/admeses i exclosos/excloses a la realització de les proves selectives junt 
amb la llista d’aspirants que hauran de realitzar la prova de coneixement de la llengua 
catalana. 
 
a).- Llista d’aspirants admesos/admeses: 
 

Núm. Registre 
 

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

E2019005535 XX.XXX.144-N 

E2019005536 XX.XXX.683-F 

E2019005546 XX.XXX.561-Q 

E2019005616 XX.XXX.305-Z 

E2019005371 XX.XXX.397-Z 

E2019005373 XX.XXX.188-C 

E2019005386 XX.XXX.978-S 

E2019005464 XX.XXX.467-S 

 
b).- Llista d’aspirants exclosos/excloses: 
 

Núm. Registre 

 
D.N.I 

 (3 últimes xifres 
+ lletra) 
 

Motiu 

E2019005561 XX.XXX.834-X 
No acredita el títol acadèmic exigit [Base 
2a.,  apartat “e)”] 
 

 
E2019005570 

 
XX.XXX.876-S 

No acredita el títol acadèmic exigit [Base 
2a.,  apartat “e)”] 
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E2019005620 XX.XXX.540-M 
No acredita el títol acadèmic exigit [Base 
2a.,  apartat “e)”] 

E2019005628 XX.XXX.822-F 
No acredita el títol acadèmic exigit [Base 
2a.,  apartat “e)”] 

 
 
c).- Llista d’aspirants que hauran de realitzar una prova de coneixement de la 
llengua catalana: 
 

Núm. Registre 

 
D.N.I 

(3 últimes xifres + 
lletra) 
 

Motiu 

E2019005536 
 

XX.XXX.683-F 
Falta acreditació del nivell de català A2 ó 
superior [Base 2a.,  apartat “g1)”]  

E2019005616 XX.XXX.305-Z 
Falta acreditació del nivell de català A2 ó 
superior [Base 2a.,  apartat “g1)”]   

E2019005371 XX.XXX.397-Z 
Falta acreditació del nivell de català A2 ó 
superior [Base 2a.,  apartat “g1)”]  

E2019005373 XX.XXX.188-C 
Falta acreditació del nivell de català A2 ó 
superior [Base 2a.,  apartat “g1)”] . 

E2019005386 XX.XXX.978-S 
Falta acreditació del nivell de català A2 ó 
superior [Base 2a.,  apartat “g1)”]  

E2019005464 XX.XXX.467-S 
Falta acreditació del nivell de català A2 ó 
superior [Base 2a.,  apartat “g1)”] .  

 
En virtut de la Disposició Addicional 1a. del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre 
l’acreditació de coneixements del català i l’aranès en els processos  de selecció de 
personal i de provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de 
Catalunya,  els/les aspirants que hagin obtingut el títol acadèmic a partir de l’1 de 
gener de 1992 quedaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants, 
sempre que  acreditin, mitjançant certificació expedida per qualsevol Institut d’educació  
pública, els estudis cursats (EGB, BUP, ESO, FP1, FP2.) i el nivell de català assolit als 
efectes d’equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística. 
 
Segon.- Concedir als aspirants exclosos 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 donat sense que s’hagi presentat cap esmena, 
al·legació o reclamació la llista provisional serà elevada a definitiva. 
 
Quart.- Aplaçar la designa dels membres del Tribunal qualificador i la convocatòria 
d’emplaçament amb el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves selectives la qual es 
fixarà en altra resolució posterior a dictar abans de la resolució definitiva dels/de les 
aspirants admesos/admeses i exclosos/excloses. 
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Cinquè.- Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilafant i 
a la pàgina web (www.vilafant.com). 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució  als interessats, per via telemàtica amb informació 
dels recursos. 
 
 

DOCUMENT SIGNAT I DATAT ELECTRÒNICAMENT 
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