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DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 16/2014.- A Vilobí del Penedès, el cinc de maig de 
dos mil catorze. 
 
Vista la convocatòria de concurs per a la provisió de dos llocs de treball de socorristes de la 
piscina municipal vacants en la plantilla de personal laboral temporal d’aquest ajuntament, 
aprovada per resolució de l’alcaldia del dia 7 d’abril de 2014. 
 
Atès que el termini de presentació d’instàncies ha finalitzat el dia 2 de maig de 2014, 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 admesos i exclosos, amb detall dels motius en cas 
d’exclusió, que és la següent: 
 
RELACIÓ D’ADMESOS: 
Número registre d’entrada NIF 
335 47637501-Q 
366 77312809-B 
369 77316006-B 
383 77116704-G 
 
Segon.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador que estarà format pels membres 
següents: 
 
Presidenta: Maria-Carme Piñas Delgado, secretària-interventora de la corporació. 
 
Secretària: Núria Olivella Olivella, administrativa de l’ajuntament de Vilobí del Penedès. 
 
Vocals: 

• Nil Saldanya Llovera, dinamitzador esportiu de l’ajuntament de Vilobí del Penedès. 
• Ismael Garcia Solé, tècnic d’esports del Consell esportiu de l’Alt Penedès. 

 
Tercer.- Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les 
circumstàncies o motius que preveu l’article 28 i en la forma que determina l’article 29 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
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Quart.- Es fixa el següent calendari per a l’avaluació dels mèrits i realització de l’entrevista: 
 
AVALUACIÓ DE MÈRITS: 
Dia: 12 de maig de 2014 (dilluns) 
Lloc: Ajuntament de Vilobí del Penedès 
Hora: 18:30 hores.  
            
ENTREVISTA: 
Dia: 12 de maig de 2014 (dilluns) 
Lloc: Ajuntament de Vilobí del Penedès 
Hora: 19:00 hores 
 
Cinquè.- 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. Certifico. 
 
L'alcalde,                                        Davant meu, 
                                                     La secretària, 
 
 
 
 
 
Francesc X. Edo Vargas                  Maria-Carme Piñas Delgado 
 
 
  
 
 


