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ANUNCI LLISTA DEFINITIVA DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER LA CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ O 
LABORAL TEMPORAL, A TEMPS COMPLERT, D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU (GRUP C2) DE L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL 
PENEDÈS  
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local, en la seva sessió 30 de gener de 
2019, s’han aprovat les bases que regiran la convocatòria del concurs-oposició 
per cobrir la creació d’una borsa de treball de personal funcionari interí o laboral 
temporal, a temps complert, d’auxiliar administratiu (grup C2) de l’escala 
d’administració especial de la plantilla de personal funcionari interí de 
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. 
 
 
2.-  La convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicades en el 
BOPT, núm. 2019-1741, de data 21 de febrer de 2019, amb edicte de 
rectificació en el BOPT, núm. 2019-1948, de data 27 de març de 2019 i un 
extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7823, de data 5 
de març de 2019, sense que durant el termini d’exposició pública s’hagin 
presentat ni reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa s’eleven a 
definitives. 
 
 
3.-  El dia 25 de març de 2019 va finalitzar el termini de presentació 
d’instàncies.  S’han presentat vint-i-set sol·licituds, de les quals se n’exclou 
una. 
 
1.4.-  Per Resolució de l’Alcaldia del dia 27 de març de 2019, es va concedir un 
termini de 5 dies hàbils perquè els aspirants que els hi mancava documentació, 
esmenessin la mateixa. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
 
L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals,  determina que, una vegada finalitzat el 
termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha d’aprovar la 
relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal 
qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així 
com l’ordre d’actuació dels aspirants, en el termini màxim d’un mes. 
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Per tot això, RESOLC: 
 
1r. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per prendre part 
en el concurs per a la constitució d’una borsa de treball de personal funcionari 
interí o laboral temporal, a temps complert, d’auxiliar administratiu (grup C2) de 
l’escala d’administració especial de la plantilla de personal funcionari interí de 
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. 
 
 
Relació admesos/es i exclosos/es: 
 
ADMESOS/ES: 
 
 

DNI 
77787205D 

47756532E 

53317327S 

52276877Q 

79290378V 

40991530X 

52215104K 

77787225Y 

46823492T 

39721736T 

47747966N 

77786172B 

39706348E 

39717274T 

39736092G 

39694864S 

34740485C 

77786712E 

46768659E 

77786658Z 

39688904N 

38125896S 

41549902B 

78080017P 

39679964L 

12400292A 
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EXCLOSOS/ES: 
 

 
Incompliment Base 4a i termini presentació. 
 

 
2n.   Es convoquen als aspirants que han de realitzar la prova de 
coneixement de llengua catalana nivell C, el proper dia 5 d’abril a les 9.00 
hores a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, de la Rambla Marinada, número 
27.  Els aspirants admesos que han de realitzar la prova són els següents: 
 
 

PROVA CATALÀ NIVELL C1 

79290378V 

39694864S 

34740485C 

78080017P 

 
 
3r.  Es convoquen als aspirants per realitzar les proves, el dia 9 de d’abril de 
2019, a les 9,30 del matí a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, a la Rambla 
Marinada número 27. 
 
 
4t. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina 
web de l’Ajuntament www.llorenc.cat.  Aquesta publicació substitueix la 
notificació a les persones interessades. 
 
 
 
 
Jordi Marlès i Ribas 
Alcalde President 
 
Llorenç del Penedès, 4 d’abril de 2019 
 

DNI 
53027050K 
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