
 

 

 
 

 

 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 40/2019.- A Vilobí del Penedès, el cinc 
de desembre de dos mil dinou. 
 
Vista la convocatòria de concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
netejador/a vacant en la plantilla de personal laboral temporal d’aquest 
ajuntament, aprovada per resolució de l’alcaldia del dia 12 de novembre de 2019. 
 
Atès que el termini de presentació d’instàncies ha finalitzat el dia 4 de desembre 
de 2019, a les 14 hores. 
 
Examinades les bases de la convocatòria i la documentació presentada per les 
persones interessades en prendre part en el procés de selecció. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admeses/os i excloses/osos, amb detall dels 
motius en cas d’exclusió, que és la següent: 
 
RELACIÓ D’ADMESOS: 

DNI PROVA DE CATALÀ 

49879982C EXEMPT/A 

43441997B EXEMPT/A 

43441611Q EXEMPT/A 

44989805B EXEMPT/A 

55030083F EXEMPT/A 

39688440P NO EXEMPT/A 

77117164G EXEMPT/A 

47747281V EXEMPT/A 

 
 
RELACIÓ D’EXCLOSOS 

DNI MOTIU EXCLUSIÓ 

14271279D NO ACREDITA TITULACIÓ EXIGIDA 

39721962L NO ACREDITA TITULACIÓ EXIGIDA 

46631323L NO ACREDITA TITULACIÓ EXIGIDA 

77301965T NO ACREDITA TITULACIÓ EXIGIDA 

 
Segon.- Atorgar fins el dia 12 de desembre de 2019, en horari de 9 a 14 hores,  
per presentar reclamacions en els termes previstos a la Llei del procediment 
administratiu comú de les Administracions públiques. En el supòsit de què no es 
presentessin esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. 
 
Tercer.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador que estarà format pels 
membres següents: 
 



 

 

 
 
 
Presidenta: Maria del Carme Piñas Delgado, secretària-interventora de la 
corporació. 
 
Secretària: Gemma Suriol Olivella, administrativa de l’ajuntament de Vilobí del 
Penedès. 
 
Vocals:  

- Susana Jansà Armengol, netejadora de l’ajuntament de Vilobí del Penedès. 
- Laura Temprano López, treballadora social del Consell comarcal de l’Alt 

Penedès. 
 
Quart.- Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les 
circumstàncies o motius que preveu  i en la forma que determina la Llei del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 
 
Cinquè.- Es fixa el següent calendari per a la realització de les proves: 
 
PROVA DE LLENGUA CATALANA. Aquells/es aspirants que no han acreditat tenir 
el certificat corresponent, tal com consta a l’apartat primer del present Decret, 
hauran de realitzar la prova de llengua catalana. 
 
Dia: 18 de desembre de 2019 (dimecres) 
Hora: 8:30 hores 
Lloc: Hotel d’entitats Cal Boter (Plaça de l’1 d’Octubre, número 1-3). 
 
La resta d’aspirants se’ls convoca per al mateix dia 18 de desembre de 2019 
(dimecres), a les 9:00 hores, a l’Hotel d’entitats Cal Boter (Plaça de l’1 d’Octubre, 
número 1-3), per a la realització de la prova de coneixements relacionats amb el 
lloc de treball, consistent en un exercici tipus test, i l’entrevista 
 
Sisè.- Exposar al públic aquesta resolució mitjançant el corresponent anunci en 
el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i a la pàgina web municipal. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, en Francesc Xavier Edo Vargas, en el lloc i la 
data més amunt esmentats.  
 
L'alcalde,                                         
 
Francesc X. Edo Vargas                  


