
 
 

 

 
 

EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procediment de 

selecció per cobrir, amb caràcter interí per vacant, una plaça de vigilant i 

creació d’una borsa per cobrir suplències i vacants temporals de vigilants 

(expedient X852/2020) 

 

L’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, mitjançant Decret d’Alcaldia número 119/2021, de 3 

de febrer de 2021, ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es 

per cobrir, amb caràcter interí per vacant, una plaça de vigilant de l’escala 

d’administració especial, subescala de serveis especials (subgrup C2) i creació d’una 

borsa per cobrir les suplències i vacants temporals de vigilants, mitjançant concurs 

oposició. Es transcriu a continuació només la part dispositiva: 

 

Primer. Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es per a la 

provisió interina d’una plaça de l’escala d’administració especial i subescala de serveis 

especials –subgrup C2, àmbit funcionarial i lloc de treball vigilant, i de la constitució i 

creació d’una borsa de vigilants municipals de l’Ajuntament de Celrà, que es relacionen 

d’acord amb l’ordre de presentació de sol·licituds i que està formada pels/les 

candidats/es següents: 

 

Aspirants admesos/es: 

 

  DNI Núm. entrada Data presentació 

1 ***5254** E2020007447 22/12/2020 

2 ***6451** E2020007519 28/12/2020 

3 ***9181** E2020007575 30/12/2020 

4 ***6956** E2020007593 31/12/2020 

5 ***1344** E2020007616 31/12/2020 

6 ***3463** E2021000002 01/01/2021 

7 ***4779** E2021000003 01/01/2021 

8 ***4429** E2021000004 02/01/2021 

9 ***4462** E2021000018 04/01/2021 

10 ***4506** E2021000037 04/01/2021 

11 ***6686** E2021000046 05/01/2021 

12 ***5982** E2021000067 i 136 06/01/2021 

13 ***6043** E2021000073 06/01/2021 

14 ***8220** E2021000094 07/01/2021 

15 ***6657** E2021000142 10/01/2021 

16 ***4883** E2021000143 10/01/2021 

17 ***5966** E2021000144 10/01/2021 

18 ***7726** E2021000163 11/01/2021 

19 ***6234** E2021000181 11/01/2021 

20 ***6383** E2021000182 11/01/2021 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Aspirants exclosos/es: 
 

  DNI Núm. entrada 

Data 

presentació Motiu exclusió 

1 ***1944** E2020007472 23/12/2020 

Ha presentat el DNI i el 

carnet de conduir B en format 

.odt quan les bases 

requereixen extensió .PDF 

2 ***2642** E2020007514 25/12/2020 

No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) i no aporta 

cap document per acreditar 

els requisits per ser admesa 

com a aspirant. 

3 ***2001** E2020007515 27/12/2020 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

4 ***4282** E2020007516 27/12/2020 

No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2), ni la còpia de 

la titulació exigida o rebut  

que acrediti el pagament dels 

drets d'expedició del títol. 

5 ***7466** E2020007540 28/12/2020 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

6 ***6722** E2020007576 30/12/2020 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

7 ***5624** E2020007608 31/12/2020 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

8 ***7956** E2021000006 02/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

9 ***4285** E2021000033 04/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

10 ***2597** E2021000075 06/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

11 ***4318** E2021000100 07/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

12 ***7852** E2021000102 07/01/2021 No ha presentat el DNI 

13 ***0665** E2021000132 08/01/2021 

No ha presentat còpia de la 

titulació exigida o rebut que 

acrediti el pagament dels 

drets d'expedició del títol. 

14 ***8508** E2021000146 10/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

15 ***6500** 
E2021000150, 169 i 

170 
10/01/2021 

No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

16 ***6223** E2021000180 11/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

17 ***6404** E2021000183 i 184 11/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 

18 ***2893** E2021000188 11/01/2021 
No ha presentat la declaració 

(clàusula 4b.2) 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Els/les aspirants que a continuació es detallen hauran de realitzar la prova de 

català per no haver acreditat la possessió dels coneixements equivalents al nivell 

B2 de català: 
 

DNI Núm. entrada Data presentació 

***4506** E2021000037 04/01/2021 
 

 

 

Alguns/es dels aspirants exclosos/es, en el cas que esdevinguessin admesos, 

hauran de realitzar la prova de coneixements B2 de llengua catalana atès que no 

ho han acreditat, en aquest cas s’anunciarà en el llistat definitiu d’aspirants 

admesos/es i exclosos/es. 
 

Segon. Exposar la llista provisional dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es al 

tauler electrònic de la Corporació e-tauler perquè, en el termini de 10 dies hàbils a 

comptar des de l’endemà de la publicació, les persones interessades puguin 

presentar les al·legacions, reclamacions i recusacions que considerin  oportunes. Si 

no se’n presentés cap, la llista s’entendrà elevada automàticament a definitiva. Les 

al·legacions presentades seran resoltes pel mateix òrgan. 

 

 

 

 

L’alcalde accidental       

JOSEP BARTIS FÀBREGA               
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