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Administració Local

2018-07046
Ajuntament de la Bisbal del Penedès

ANUNCI

L’alcaldessa-presidenta en data 01/08/2018 ha resolt el següent:

Decret 2018/0385

ANTECEDENTS.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data19/04/2018 , es va aprovar les bases reguladores 
de la convocatòria de selecció mitjançant oposició lliure per la provisió de sis (6) places de personal de neteja del 
grup professional (AP) personal laboral en regim interí a temps parcial. Les bases han estat publicades en el Butlletí 
Ofi cial de la Província de Tarragona núm. 84 de data 02/05/2018.
L’extracte de les bases s’han publicat en el Diari ofi cial de la Generalitat de Catalunya núm. 7621 de data 17/05/2018.

FONAMENTS DE DRET.
D’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, és competència 
de l’Alcaldia aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició i constitució del Tribunal 
qualifi cador de la convocatòria de selecció mitjançant oposició lliure per la provisió de sis (6) places de personal de 
neteja del grup professional (AP) personal laboral en regim interí a temps parcial

RESOLUCIÓ.
1r.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part de la convocatòria de selecció 
mitjançant oposició lliure per la provisió de sis(6) places de personal de neteja del grup professional (AP) personal 
laboral en regim interí a temps parcial. La relació és la següent:
ADMESOS
DNI/NIE DNI/NIE
... 189-G ... 965-D
... 783-Y ... 709-B
... 629-G ... 879-M
... 740-K ... 079-X
... 994-Z ... 734- V
... 988-J ... 983-S
... 183-L ... 750-H
... 433-L ... 436-R

EXCLOSOS
DNI/NIE 
... 991-Q Motiu: manca fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
...-980-X Motiu: manca de fotocopia compulsada del DNI exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
...087-P Motiu: manca de fotocopia compulsada del DNI i de fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el 

punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
... 622-X Motiu: manca fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
... 827-V Motiu: manca fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
...181-W Motiu: manca fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
... 770-C Motiu: manca fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
...175-B Motiu: manca fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
... 538-R Motiu: manca de fotocopia compulsada del DNI i de fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el 

punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
... 370-C Motiu: manca fotocopia compulsada de la Titulació exigida en el punt 3.6 de les Bases de la convocatòria
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Els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
al Butlletí Ofi cial de la Província, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els 
defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Igualment, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no fi gurar en la llista provisional d’admesos ni en 
la d’exclosos, poden subsanar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o 
l’omissió simultània en la llista d’admesos i exclosos.
En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà defi nitivament aprovada aquesta llista d’admesos i exclosos.
En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi  de possibilitar-ne l’esmena en el termini 
adequat i en la forma escaient, cal que els aspirants comprovin fefaentment que no fi guren en la llista d’exclosos i 
que el seu document nacional d’identitat consta en la llista d’admesos.

2. Exposició de llistes
Les llistes completes i certifi cades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació 
carrer Major 21 La Bisbal del Penedès
Així mateix, els aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes a través de l’adreça d’Internet http: 
www.bisbalpenedes.com

3. Data, hora i lloc de realització de les proves
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) del nivell bàsic A2 de català d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Dia: 05/09/2018 . Hora: 10:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès Carrer Major numero 27
Els aspirants s’han de presentar amb el DNI i un bolígraf blau.
Aspirants que han de dur a terme l’exercici del Nivell bàsic A2 de Català 
DNI 
... 079-X
... 734- V
... 983-S
... 750-H

4. Ordre d’actuació dels aspirants
L’actuació dels aspirants en les proves s’ha d’iniciar amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra 
“B”

5. Composició del tribunal qualifi cador
La composició del tribunal qualifi cador de les proves és la següent:
President

Senyora Mar Vázquez Oliveros , com a titular i la senyora Esther Suarez Felipe com a suplent. 
Vocals

Senyor Pedro Muñoz Amores com a titular i la Sra. Itziar Diaz Sequera com a suplent
Senyora Maria Vilanova Peña com a titular i el Sr. Jordi Gil valència com a suplent

Secretari
Senyor Manel Pahissa i Casas com a titular i la senyora Elisabeth Figueras i Tuset com a suplent.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los, en el termini de deu dies, quan hi 
concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del 
sector públic.
En el cas que per raó d’abstenció, de recusació o d’impossibilitat justifi cada d’assistència algun dels membres 
titulars no puguin assistir-hi han de comunicar-ho als seus suplents per garantir-ne la presencia 

6. Publicació dels anuncis successius
Publicar aquesta resolució en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis de la corporació i 
l’adreça d’Internet http: www.bisbalpenedes.com
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i 
l’adreça d’Internet http: www.bisbalpenedes.com

La Bisbal del Penedès, 1 d’agost de 2018
L’alcaldessa-presidenta, Agnès Ferré Cañellas
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