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ANUNCI
LLISTAT DEFINITIU D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS
SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE
SERVEIS GENERALS PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER MOBILITAT
INTERADMINISTRATIVA, DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL I ASSENYALAMENT DE LA
DATA I HORA D’INICI DE LES PROVES.
Expedient núm. X2021000398
Es fa públic que l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Consol Cantenys Arbolí, per Decret
dictat en aquesta mateixa data, ha adoptat la resolució que a continuació es transcriu
literalment:
(...)
“DECRET DE DE L’ALCALDIA.Sra. Consol Cantenys i Arbolí
Tancat el termini de presentació de les sol·licituds per prendre part en la convocatòria
per a la provisió, mitjançant concurs-oposició per mobilitat interadministrativa, d’una
plaça de funcionari/a de carrera denominada Tècnic/a Mitja/na de Serveis Generals de
l’Ajuntament de Vilafant (A2), es procedeix a la continuació del procés selectiu amb la
declaració dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es.

AJUNTAMENT DE VILAFANT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vilafant.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Atès que únicament s’ha presentat una aspirant i que, per tant, de declarar-se admesa
no seria necessari el tràmit d’elaboració del llistat provisional i el termini d’audiència
previstos a la base 8a. de les bases reguladores del procés selectiu.
D’acord amb l’exposat anteriorment i de conformitat amb el que disposa la citada base
vuitena de les bases reguladores de les proves selectives aprovades per la Junta de
Govern Local de data 10 de març de 2021 (publicades al BOP de Girona núm. 55, de
22/03/2021, Edicte núm. 2212) 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 d’aspirants admesos/es:
Núm. Registre

D.N.I.
(4 últimes xifres)

E2021000398

Xxxx4661x

b).- Llista d’aspirants exclosos/es: Cap
c).- Llista d’aspirants que hauran de realitzar una prova de coneixement de la
llengua catalana, nivell C1: Cap
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Segon.- Designar als membres del Tribunal qualificador de les proves selectives el
qual estarà composat per les següents persones:
President/a
Titular: Josep Maria Cortada Puig
Suplent: Enric Macau Oliva
Vocals
A proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Titular: Maria Teresa Genís Armada
Suplent: Eduard Campà Alcaraz
Funcionaris de carrera d’altra Corporació Local
Titular: Josep Roca Cuffí
Suplent: Àngels Fernández Vicente
Titular: Francesca Falcó Roig
Suplent: Cristina Pou Molinet
Titular: Josep Maria Soler Basco
Suplent: Alicia Vila Torrents
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Secretari/a
Titular: Lluís Colomer Sudrià
Suplent: Ana Isabel Pérez Blázquez
No formarà part del Tribunal però podrà assistir com observador/a un/a representant
sindical del personal funcionari de l’Ajuntament.
Tercer.- Fixar l’inici de les proves selectives per al proper dia 12 de maig de
2021, 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).
.- 9:15 hores.- Presentació i recepció dels/de les aspirants a l’entrada de l’edifici de
l’Ajuntament i, tot seguit, inici de les proves selectives 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).
Quart.- Informar als/a les aspirants que hauran de comparèixer proveïts del seu DNI;
així mateix, com a mesura de prevenció contra la transmissió de la pandèmia Covid-19
hauran de venir proveïts de mascareta i de tot aquell material d’escriptori – a excepció
dels fulls d’examen- que sigui necessari i del qual faran ús personal i intransferible.
Cinquè.- Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilafant i
a la pàgina web (www.vilafant.cat).
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Sisè.- Notificar aquesta resolució per via telemàtica als aspirants i als membres del
tribunal qualificador.”.
(...)
El que es fa públic a l’efecte de que serveixi de convocatòria d’assistència als aspirants
per a l’inici de les proves selectives el dia i l’hora indicades.
L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal haurà de portar-se a efecte, si escau,
de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.
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 es 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.
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Vilafant, 30 d’abril de 2021
(Document signat electrònicament)
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