
 
Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Expedient núm.: 1501/2018
Procediment: selecció de personal i provisió de llocs de treball
Assumpte: aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos
Tipus de document: resolució amb número i data establerts al marge
Data d’inici: 24/09/2018

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA 
D'ADMESOS I EXCLOSOS

ANTECEDENTS

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 28/09/2018, es  
van aprovar  les  bases  reguladores  de  la  convocatòria  de la  selecció  per  a  una plaça 
d’arquitecte superior, escala d’administració especial, sub-escala tècnica, grup A, subgrup 
A1, mitjançant  concurs -  oposició lliure,  funcionari,  amb dedicació total.  Les bases van 
estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 192 del 05/10/2018 i  
la rectificació, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 209 del 31/10/2018 i al  
BOE núm. 279 del 19/11/2018.

FONAMENTS DE DRET

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya  i  de  conformitat  amb  l'article  20  del 
Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de 
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració 
General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g), de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local,

RESOLC 

PRIMER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i exclosos de 
la convocatòria referenciada:

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

NIF 35077418A    NIF 73390067B
NIF 78077770S  NIF 47761510D 
NIF 47760273Z  NIF 48003992W
NIF 39702999P  NIF 43443631N

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

NIF 44192313K, per la manca de presentació de la documentació segons l’apartat 3.6 de 
la bases de la convocatòria.
NIF 20842905Y, per la manca de presentació de la documentació segons l’apartat 3.6 de la 
bases de la convocatòria.
NIF 48022389E, per la manca de presentació de la documentació segons l’apartat 3.6 de 
la bases de la convocatòria.
NIF 76413436F, per la manca de presentació de la documentació segons l’apartat 3.6 de la 
bases de la convocatòria.
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SEGON. Els  aspirants  declarats  admesos  que  han  de  realitzar  el  primer  exercici  de 
coneixements de llengües per no haver acreditat documentalment estar en possessió dels 
nivells  exigits  són convocats per  a  la continuació del  procés selectiu  (primer  exercici), 
d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:

Dia: 21/02/2019. Hora: 9:00 hores
Lloc: a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès (carrer Major, 
número 21)
Els aspirants s’han de presentar amb el DNI i un bolígraf blau.
Aspirants que han de dur a terme l’exercici del nivell “C” de suficiència 1 de coneixements 
de català:

NIF 35077418A
NIF 78077770S

Dia: 22/02/2019. Hora: 9:00 hores
Lloc:  a  la  biblioteca municipal  de  l’Ajuntament  de  La  Bisbal  del  Penedès (Plaça 
Major, 11-13)
Els aspirants s’han de presentar amb el DNI i un bolígraf blau.
Els aspirants realitzaran el tercer exercici. Superat el qüestionari tipus test realitzaran la 
següent prova pràctica.

La crida per a posteriors exercicis es farà mitjançant la publicació al tauler d'edictes de la 
Corporació;  en aquest  supòsit,  els  anuncis de la celebració de les successives proves 
hauran de fer-se públics  per  l'òrgan de selecció  als  locals  on  s'hagi  celebrat  la prova 
anterior,  amb dotze  hores,  almenys,  d'antelació  al  començament  d'aquest,  si  es  tracta 
d'aquest exercici, o de vint-i-quatre hores, si es tracta d'un nou.
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