
ANUNCI

En data 5 d’abril de 2019 l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha disposat, 
per decret d’alcaldia 246/2019 de la mateixa data, el següent:

RESOLC

Primer.- Aprovar la llista provisional d’admesos/exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, 
de  la  convocatòria  de  selecció  pel  sistema  de  concurs  oposició  mitjançant  torn  lliure,  als  
aspirants següents:

Admesos:

ABJxxxxx476M

ACCxxxxx926P

AGCxxxxx069Y

AGMxxxxx444K

ANPxxxxx920Y

BCMxxxxx340A

CFCxxxxx242A

CMFxxxxx987D

CTMxxxxx553T

DAVSxxxxx837B

DBRxxxxx450Q

DGExxxxx336Q

DPMxxxxx170A

DSLxxxxx047A

EFGxxxxx462E

EGSxxxxx844C

ELBxxxxx301X

ERAxxxxx516C

FJSOxxxxx319A

IMHxxxxx345W

JAMGxxxxx784X



JFSTxxxxx328D

JJMNxxxxx360T

JMLMxxxxx582V

JPMxxxxx595Y

MCMxxxxx467X

MCNxxxxx846L

OZDxxxxx914T

RDSPxxxxx194P

RFAxxxxx433D

SGMxxxxx628Y

SMAxxxxx203T

SRPxxxxx194Z

VCGxxxxx994K

VFMxxxxx503K

Exclosos de la convocatòria: 

Aspirants                                                                                                  Motiu d’exclusió                             

AMAFxxxxx239C                                                                 No aporta cap documentació

OCMxxxxx610E                                                                   No aporta currículum

SSMxxxxx251R                                                                   No aporta carnet de conduir

Segon.-  Les persones aspirants  provisionalment excloses disposen d’un termini  de 10 dies 
hàbils,  a  comptar  de  l’endemà  de  la  publicació  d’aquesta  resolució  al  tauler  d’edictes  de 
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o 
bé aportar la documentació preceptiva.

Tercer.- Es considera que les persones aspirants que figuren com a excloses i que no esmenin  
dins el termini el defecte assenyalat que n’hagi motivat l’exclusió desisteixen de la seva petició  
i, en conseqüència, quedaran definitivament excloses del procés selectiu.



Quart.-  Informar  que segons  la  base segona 2.1.3  caldrà  que  els  aspirants  que  figuren  a 
continuació acreditin documentalment estar en possessió del certificat de la Junta Permanent 
de Català nivell A o equivalent. Es recorda que en cas que les persones aspirants no puguin 
acreditar  documentalment  la possessió del  nivell  de català exigit,  hauran de superar  prova 
específica sobre coneixements de llengua catalana.

AGCxxxxx069Y

EFGxxxxx462E

FJSOxxxxx319A

JFSTxxxxx328D

Cinquè.- La publicació d’aquesta resolució i l’exposició de la llista en els llocs i en les adreces 
web municipals, substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el 
que disposa l’article 45.1.b)  de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre,  de procediment  administratiu 
comú de les administracions públiques.

Sisè.- Mitjançant la resolució de l’Il·lma. Alcaldessa que es publicarà a la pàgina web municipal i  
al tauler d’edictes, s’aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la  
convocatòria, així com la designació dels membres del Tribunal Qualificador.

Contra el resolc segon es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte,  
en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la present notificació.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu – silenci que es  
produeix  pel  transcurs d’un mes a comptar  des de la  data de la  seva interposició  sense que s’hagi  
notificat la resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos  
a comptar des de la l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Contra el  resolc  cinquè i  sisè,  que són de tràmit,  no  s’admet  cap recurs,  sense perjudici  que pugui  
interposar qualsevol que estimi procedent.

L’Alcaldessa
Pamela Isus Saurí
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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