
 
 

 
 

 
 

DECRET 
  
Havent-se publicat al DOGC i al BOPB respectivament de dates 15 i 16 d’abril de 2021 les 
bases per a la convocatòria de concurs-oposició per constituir una borsa de treball de 
vigilants municipals, funcionari/ària interí/ina de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vistes les sol·licituds presentades per participar en el procés selectiu i acabat el termini 
d’esmenes als aspirants requerits. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la següent relació d’admesos i exclosos: 
 

NÚM. 
REGISTRE 

ADMISSIO MOTIU 

E2021001485 Admès/a   

E2021001489 Admès/a   

E2021001490 Exclòs/a Manca el pagament de la taxa  

E2021001496 Exclòs/a 

Manca el pagament de la taxa així com l’aportació 
del DNI, acreditació d’estar en possessió de la 

titulació exigida a la convocatòria i del carnet de 
conduir. 

E2021001535 Admès/a   

E2021001542 Exclòs/a Manca el pagament de la taxa  

E2021001545 Exclòs/a 
Manca el pagament de la taxa així com 

l’acreditació d’estar en possessió de la titulació 
exigida a la convocatòria i el currículum vitae. 

E2021001547 Admès/a   

E2021001550 Admès/a   

E2021001579 Admès/a   

E2021001591 Admès/a   

E2021001601 Admès/a   

E2021001626 Admès/a   

E2021001643 Admès/a   

E2021001658 Admès/a   

E2021001676 Admès/a   

E2021001728 Admès/a   

E2021001735 Admès/a   

E2021001748 Admès/a   

E2021001749 Admès/a   

E2021001760 Admès/a   

E2021001771 Admès/a   

E2021001795 Admès/a   

E2021001797 Admès/a   

E2021001798 Admès/a   



 
 

 
 

E2021001799 Admès/a   

E2021001800 Admès/a   

E2021001802 Admès/a   

  
 
 
Segon.- Convocar per realitzar la prova de coneixements de llengua catalana el proper 27 
de maig a les 9:30 del matí a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per no haver acreditat 
tenir els coneixements de llengua catalana necessaris per la plaça; als següents aspirants: 
 

Num instància 

E2021001489 

E2021001547 

E2021001658 

E2021001676 

E2021001728 

E2021001735 

E2021001760 

E2021001797 

 
Tenint en compte que la prova oral s’haurà de fer de manera individual, un cop feta la 
prova escrita s’assignarà una hora a cada aspirant. La prova oral tindrà una durada de 10 
minuts. 
 
Tercer.- Convocar els aspirants a la primera prova de la fase d’oposició consistent en la 
realització de la prova psicotècnica prevista a les bases, per al dia 1 de juny de 2021 a les 
10 hores, a l’Aula de Cultura, plaça del Marquès de la Quadra, núm. 14 de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Quart.-  Designar les persones que formaran part del Tribunal: 
 
Presidenta: Titular: Josep Gomis De Rocafiguera 
 Substituta: Rosa Martínez Costa  
 
Vocals: En representació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 Titular: Míriam González Calvo 
 Substituta: Marta Riba Mata 
 
 Un/a funcionari/ària del cos de vigilants municipals. 

 Titular: Josep Maria Güell López 
 
Secretaria:   
 Titular: Roser Soler Colomer 
 Substituta: Montse Vilaró Muns 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, 21 de maig de 2021. 
 
L’alcalde 



 
 

 
 

Joan Carles Rodríguez Casadevall 
Signat electrònicament 


