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DECRET DE L'ALCALDIA.- A Vilobí del Penedès, el 19 de maig de 2022.
Atès que el Ple municipal, en sessió del dia 11 de maig de 2022 s’aprovà l’oferta
d’ocupació pública excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal,
d’acord amb les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública.
Vist que, segons disposen els articles 21.1.g) de la Llei reguladora de les bases
del règim local, i 53.1.h) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l'alcalde és l'òrgan competent per a l'aprovació de l'oferta d'ocupació
pública, l'aprovació de les bases de les proves per fer la selecció del personal i la
convocatòria del procés selectiu.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar les bases que regiran el concurs lliure per a la provisió d’un
lloc de treball de peó de brigada municipal (jornada 37,5 hores setmanals) que
s'incorporen com annex a aquesta resolució.
Primer.- Convocar concurs lliure per a la provisió del lloc de treball esmentat,
establint-se un termini de vint dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a
comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en
el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Publicar l'anunci de convocatòria i les seves bases íntegres en el Butlletí
oficial de la província de Barcelona, en el tauler municipal d’anuncis i en 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.
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