
 

 

 

DECRET 4/2017 

 

Antecedents 

1.Per Decret de l’Alcaldia 352/2016, de 29 de novembre de 2016 es va aprovar la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per constituir una borsa 
de vigilants municipals i es va concedir a les persones aspirants un termini de deu dies 
hàbils per formular reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut 
produir o per adjuntar la documentació necessària per ser admès a la convocatòria.  

2.L’esmentat decret es va publicar al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web 
municipal el dia 30/11/2016 finalitzant el termini de presentació de reclamacions i 
d’esmenes a les sol·licituds el dia 16/12/2016. 

3.El Sr. Sergi Gasull Galeote, en data  09/12/2016 (2016-E-RC-4561) i dins el termini 
concedit per a presentar reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin 
pogut produir o per adjuntar la documentació necessària per ser admès a la 
convocatòria, ha formulat al·legacions a les Bases de la convocatòria aprovades per 
Decret de l’Alcaldia 275/2016 de 21 de setembre de 2016. 

4.El text íntegre de les Bases de la convocatòria de la selecció del personal per a la 
constitució d’una borsa de treball per cobrir les vacants mitjançant el sistema de concurs-
oposició de vigilants municipals es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 197, del dia 17 d’octubre de 2016 i al tauler d’anuncis de la Corporació 
i a la web municipal. La base tretzena de les bases esmentades estableix el règim de 
recursos contra l’acte d’aprovació. 

5.No s’ha presentat cap recurs  contra les  Bases de la convocatòria.  

Fonaments de dret 

1.L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de 
presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini 
màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc per la 
constitució del tribunal. 

2.L’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix el règim de 
recursos que es poden interposar contra l’acte d’aprovació de les Bases de la 
convocatòria.  

3.L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, atribueix a l’alcaldia 
la competència per  a dictar la present resolució . 

En conseqüència, 

RESOLC: 

AJUNTAMENT 

DE LA POBLA DE MAFUMET 

 



 

 

Primer.-  Desestimar, per extemporànies, les al·legacions presentades pel Sr.Sergi 
Gasull Galeote contra les Bases de la convocatòria que s’han assenyalat a la part 
expositiva d’aquesta resolució 

SEGON.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu 
per constituir una borsa de vigilants municipals, amb detall del motiu d’exclusió: 

 

DNI ADMÈS CATALÀ 

  

258C SI NO 

757F SI SI 

882F SI SI 

189B SI NO 

180E SI SI 

679H SI NO 

648P SI NO 

216P SI NO 

109V SI NO 

042Y SI NO 

890T SI SI 

205W SI SI 

122H SI NO 

228D SI NO 

888R SI NO 

704Z SI NO 

612A SI NO 

 
 

 

 

 

 

 

 

TERCER.- Hauran de realitzar la prova de català els següents aspirants: 

757F 

882F 

180E 

890T 

DNI ADMÈS NO COMPLEIX BASE  

   545Q NO Tercera.g) 

 421W NO Tercera.g) h) 

880D NO Tercera.d) e) f) g) 

084V NO Tercera.f)  

500R NO Tercera.d) e) f) g) 

200N NO Tercera.d) e) f) g) 

308T NO Tercera.d) e) f) g) 

545P NO Tercera.d) e) g) 

054W NO Tercera.d) e)f) g) 

848F NO Tercera.d) e) f) g) 

470E NO Tercera.d) e) f) g) 

434J NO Tercera.d) e) f) g) 

823F NO Tercera.d) e) f) g)  

189L NO Tercera.d) e) f) g) 

949S NO Tercera.d) e) f) g) 

075Z NO Tercera.d) e) f) g) 

748S NO Tercera.d) e) f) g) 

197X NO Tercera.d) e) f) g) 

840K NO Tercera.d) e) f) g) h) 

427F NO Tercera.d) e) f) g) 

412W NO Tercera.d) e) g) 

432R NO Tercera.b)d)e)f)g)h) 

273M NO Tercera.d) e)f) g) 

970Q NO Tercera.d)e)f)g) 

007Z NO Tercera.d) e) f) g) 

983F NO Quarta. fora de termini 



 

205W 

 

QUART.- Es designen  els membres que  constitueixen el Tribunal: 

President 

Titular: Josep Ramon Fuentes Gasó   

Suplent: Glòria Grant Vilella 

Vocals 

Titular: Judit Bages Girones  

Suplent: Xavier Martínez Martínez 

Secretari 

Titular: Josep Gonzalez Escoda 

Suplent: Xavier Salvador Vives 

 

SISÈ.- La data d’inici de les proves tindrà lloc el proper dia 6 de febrer de 2017. Es 
convoca els aspirants admesos definitivament  el dia 6 de febrer de 2017 a l’Ajuntament 
de la Pobla de Mafumet. A les 9:00 es realitzarà la prova de català i a les 10:30 el primer 
exercici. 

SETÈ.- La convocatòria per a la realització de la resta dels exercicis es farà mitjançant 
el tauler d’anuncis i a la web de la Corporació. 

VUITÈ.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Corporació i 
a la pàgina web municipal.  

La Pobla de Mafumet, 11 de gener de 2017 

 

L’alcalde,                   Davant meu 

                                         El secretari-interventor, 

 

Joan Maria Sardà Padrell                 Josep Gonzalez  Escoda 

(signat digitalment)       (signat digitalment) 
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