
AJUNTAMENT 
LLORENÇ DEL PENEDÈS

(Baix Penedès)
TARRAGONA

ANUNCI  LLISTA DEFINITIVA PEL CONCURS OPOSICIÓ PER A COBRIR 
UNA PLAÇA VACANT,  A TEMPS  PARCIAL,  D’ARQUITECTE  SUPERIOR 
(GRUP A, SUBGRUP A1) DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE 
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE L’AJUNTAMENT 
DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

1. ANTECEDENTS

1.- Per acord de la Junta de Govern Local, en la seva sessió 6 de juny de 2018, 
s’han aprovat les bases que regiran la convocatòria del concurs-oposició per 
cobrir una plaça vacant, a temps parcial, d’arquitecte superior (grup A subgrup 
A1) 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 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 137, de data 16 de juliol de 
2018, i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7672, 
de data 26 de juliol de 2018, 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 27 d’agost de 2018 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies. 
S’han presentat deu sol·licituds, de les quals no s’exclou cap.

4.-  Per Resolució de l’Alcaldia del dia 4 de setembre de 2018, es va concedir 
un termini de 10 dies perquè els aspirants que els hi mancava documentació,  
esmenessin la mateixa.

Per tot això, RESOLC:

1r. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per prendre part  
en el  procés selectiu  en el  concurs-oposició  per  cobrir  una plaça vacant,  a 
temps  parcial,  d’arquitecte  superior  (grup  A  subgrup  A1)  de  l’escala 
d’administració  especial  de  la  plantilla  de  personal  funcionari  interí  de 
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.
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Relació admesos/es i exclosos/es:

ADMESOS/ES:

DNI
78077770S
47760273Z
39724660A
78090157M
47651966Z
47761510D
45473796J
38133075H
46605597F
39673686C

EXCLOSOS/ES:

Cap.

2n.  Es  convoquen  als  aspirants  que  han  de  realitzar  la  prova  de 
coneixement de llengua catalana nivell C1, el proper dia 18 d’octubre de 2018 a 
les 9’30 hores a la Biblioteca municipal, de la Rambla Marinada, número 27. 
Els aspirants admesos que han de realitzar la prova són els següents:

PROVA CATALÀ NIVELL C1

78077770S

3r.  Amb la publicació del resultat de la prova de català es farà públic el llistat, 
dia i hora de la realització del primer i del segon exercici. 

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.

Llorenç del Penedès, 15 d’octubre de 2018

En dono fe

L’alcalde,                                                   La secretària,

Jordi Marlès i Ribas                                           M. Dolors Roig Pascual

Rambla Marinada, 27
43712 Llorenç del Penedès
Tel. 977 67 71 06 – aj.llorenc@llorenc.cat

http://www.llorenc.cat/
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