De conformitat amb el previst en la base 4ª de la convocatòria acordada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 23 de novembre de 2018, per cobrir indefinidament
quatre places de funcionari vigilant municipal, pel present anunci es fa públic que en
data 4 de març de 2019 s’ha adoptat el decret de l’Alcaldia núm. 2019/83 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, la qual es publica tot seguit:
RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS:
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4**781**-Z
*78**4*1-A
4*6***32-X
***275*1-W
4**274**-L
**93**11-E
47**83**-C
4*8*8*6*-F
**8224**-X
47****00-Z
*3*6*0*6-S
47**1*6*-N
47**50**-Z (*)
5*6*8**2-Y (*)
3*16*1**-P (*)
*7*7**31-N (*)
4***47*4-Q
*7**3*59-B (*)
4**27**3-R
**8**761-K
***2*922-E (*)
*74***00-B
**8*5*61-R
5*6**6*1-T
**82**18-W
4**2*6*0-D
2****750-Q (*)
4*9*78**-M
47**52**-T (*)
52**3**5-W
**82*2*3-B (*)
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(*) Han de fer la prova de coneixements de llengua catalana
RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

****3837-B
Respecte la designació dels membres de l’òrgan de selecció mitjançant notificació de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, es substitueix la vocal suplent, la Sra.
Susana Espuny Curto per la Sra. Gemma Gilabert Roigé. El lloc i data de realització de
les proves és la prevista al Decret de l’Alcaldia núm. 2019/54 de data 12 de febrer de
2019, quina part resolutiva es va publicar en el BOPT de data 15 de febrer de 2019, així
com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Contra aquesta resolució que és definitiva, es pot interposar potestativament recurs de
reposició davant de l’Alcalde, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de
la seva publicació, o en el seu cas notificació, o bé directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, comptador des de l’endemà de la data de la
seva publicació, o en el seu cas notificació, davant la sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L’Alcalde-President
Daniel Andreu i Falcó
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4**2**77-Q
4*17***1-X
5**06**0-X
*76*35**-T
78****78-K
**82**89-V
4*8*5*3*-R
4***1*23-Q (*)
3***93*0-Z
47****21-P
3**62**0-E
**72**59-B
*7*6*6*2-G
47**13**-Z
47***3*8-Y
**89**36-D (*)
40**16**-Q
**06**52-H

