
 
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

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE CANVI DE DATA DE LA PROVA DE CATALÀ

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.
Per decret d’alcaldia núm. 107/2019 de data 13/02/2018 es va aprovar la llista definitiva 
d’espirants  admesos i  exclosos  així  com les  dates  en  què es  realitzaran les  diferents 
proves.

Atès que s’ha convocat vaga general pel proper dia 21 de febrer, la qual pot interferir 
en el desenvolupament de la prova

RESOLC 

PRIMER.-  Canviar la data de la celebració de la prova dels 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: 19/02/2019. 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

SEGON.- Publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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