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DECRET DE L’ALCALDIA.- A Vilobí del Penedès, el 22 de juny de 2022.
Vista la convocatòria de concurs-oposició lliure per a la provisió d’un lloc de
treball de dinamitzador/a sociocultural dins l’oferta d’ocupació pública
d’estabilització de l’ocupació temporal, aprovada per resolució de l’alcaldia del dia
19 de maig de 2022.
Atès que el termini de presentació d’instàncies va finalitzar el dia 20 de juny de
2022.
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 de persones aspirants admeses i excloses, amb detall
dels motius en cas d’exclusió, que és la següent:
RELACIÓ D’ADMESES/ESOS:
NÚM. REGISTRE ENTRADA
708

EXEMPCIÓ PROVA CATALÀ
Sí

Segon.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador que estarà format per
les persones següents:
President/a:
- Titular: Maria del Carme Piñas Delgado, secretària-interventora de la
corporació.
- Suplent: Jaume de Castro Castro, secretari-interventor de l’ajuntament
d’Avinyonet del Penedès.
Vocal designat/ada per l’Escola d’Administració pública de Catalunya:
- Titular: Marta Romera Nicolàs, educadora social de l’ajuntament de
Calafell.
- Suplent: Rafael Andreu Bueren, educador social de l’ajuntament de
Calafell.
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Vocals designades per l’ajuntament de Vilobí del Penedès:
-

Titular: Roser Montserrat Raspall, educadora social del Consell comarcal
de l’Alt Penedès.
Suplent: Eva Grimau Martí, educadora social del Consell comarcal de l’Alt
Penedès.
Titular: Aida Gil Martí, tècnica d’administració general de l’ajuntament de
Sant Cugat Sesgarrigues.
Suplent: Mònica Soler Diaz, directora de la llar d’infants municipal Els
Ocellets.

Secretària:
- Titular Gemma Suriol Olivella, auxiliar administrativa de l’ajuntament de
Vilobí del Penedès.
- Suplent: Maria de Castro Krutter, auxiliar administrativa de l’ajuntament
de Vilobí del Penedès.
Tercer.- Les persones membres de l’òrgan de selecció podran ser recusades si
concorren les circumstàncies o motius que preveu la normativa vigent.
Quart.- Es fixa la data per a la valoració de mèrits i celebració de l’entrevista:
Dia: 11 de juliol de 2022 (dilluns).
Hora: 12:30 hores
Lloc: Ajuntament de Vilobí del Penedès. Plaça de la Vila, 1. Vilobí del Penedès.
Cinquè.- Es fixa un termini de 5 dies hàbils, comptadors de l’endemà de la
publicació d’aquest decret en el tauler municipal d’anuncis, per poder esmenar
els defectes que hagin motivat l’exclusió o presentar reclamacions.
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.
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