
 

DECRET D’ALCALDIA
Expedient núm.: 520/2017
Assumpte:  :  Llista provisional d’admesos i exclosos de la Convocatòria per crear una 
borsa de treball per poder proveir amb caràcter temporal places d'auxiliar administratiu en 
règim laboral.

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut 
de les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent Decret :

APROVAR  LA  LLISTA  PROVISIONAL  D’ADMESOS  I  EXCLOSOS  DE  LA 
CONVOCATÒRIA  PER  CONCURS  OPOSICIÓ  PER  CREAR  UNA  BORSA  DE 
TREBALL  PER  PODER  PROVEIR  AMB  CARÀCTER  TEMPORAL  PLACES 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU EN RÈGIM LABORAL.- Exp. 520/2017

Per Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2017, es va aprovar les bases de 
convocatòria que ha de regir el concurs oposició per crear una borsa de treball per 
poder proveir amb caràcter temporal places d’auxiliar administratiu en règim laboral.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT número 90 
de data 11 de maig de 2017.

En data 8 de juny de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per 
prendre part en el procés de selecció.

L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei  de les entitats local, disposa que una vegada finalitzat el  termini de presentació 
d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un 
mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i  
ordre d’actuació dels aspirants.

Resolc,

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han 
presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

ADMESOS

DNI
Prova de 
Català

…929Z Exempt
…986B Exempt
…548Q Exempt
…867H Exempt
…192Y Exempt
…682P Exempt
…167P Exempt
…764D SI
…755Y SI
…947D SI

EXCLOSOS

 



 

DNI:…425Z  Motiu  d’exclusió:  No  acredita  el  curriculum  vitae,  informe  vida  laboral  i 
fotocopia del DNI exigida segons el punt 4 de les bases de selecció publicades en el BOPT 
número 90 de data 11 de maig de 2017.

DNI:…087X Motiu  d’exclusió:  No acredita  titulació  exigida segons el  punt  3.1.e de les 
bases de selecció publicades en el BOPT número 90 de data 11 de maig de 2017.

DNI:...700H Motiu d’exclusió: La documentació presentada no  esta compulsada segons 
indica el punt 4 de les bases de selecció publicades en el BOPT número 90 de data 11 de 
maig de 2017.

SEGON.- Aquesta llista s’elevarà a definitiva junt amb aquesta resolució, i transcorregut un 
termini  de  10  dies  hàbils  des  de  la  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Tarragona.

TERCER.- Els aspirants exclosos de la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un 
termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest acord al  
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

QUART.- La composició del Tribunal qualificador és la següent:

President: 

Titular: Josep Guinovart i Mallafrè Secretari Secretari-interventor del SAM de la Diputació 
de Tarragona
Suplent: Francisco Jose Pueyo Gracia Secretari-interventor del SAM de la Diputació de 
Tarragona

Primer Vocal:
Titular: Xavier Salvadó Vives Secretari-interventor del SAM de la Diputació de Tarragona
Suplent:  José  Miguel  Jiménez-Castillejo  i  Arriazu  Secretari-interventor  del  SAM  de  la 
Diputació de Tarragona.

Segon Vocal:

Titular:  M.  Dolors  Roig  Pascual  Secretària-interventora  de  Ajuntament  de  Llorenç  del 
Penedès.
Suplent:  Manuel  Pahissa  Casas  Secretari-interventor  de  Ajuntament  de  La  Bisbal  del 
Penedès

Tercer Vocal:

Titular: Josep Gomis Nin de l’Ajuntament de Albinyana.
Suplent: Alexandre Pallarès Cervilla Secretari de Ajuntament de Calafell.

Quart Vocal:

Titular: José Félix Velasco Martínez Secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès.
Suplent: Marian Garcia Molina  Secretaria accidental de l’Ajuntament de Sant Jaume dels 
Domenys

Secretari

Titular: José Félix Velasco Martínez Secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del 

 



 

Penedès.
Suplent: Maria Beatriz Blasón Berdasco personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès.

CINQUÈ.- Convocar als aspirant admesos que han de realitzar la prova de català, el dia 21 
de juliol de 2017, a les 09:00 hores al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès 
(C. Saragossa s/n) els quals hauran de presentar-se amb el Document Nacional d’identitat.

SISÈ.-  Convocar  als  aspirants  admesos i  els  aspirants  que hagin superat  la  prova de 
català  i  al  Tribunal  qualificador,  el  dia  26  de  juliol  de  2017 a  les  09:00  hores,  per  la  
realització de la prova teòrica, al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès (C.  
Saragossa s/n), els quals hauran de presentar-se amb el Document Nacional d’identitat. 

SETÈ.-  Avocar  la  competència  delegada per  aquesta  Alcaldia  a  favor  de  la  Junta  de 
Govern Local  en relació  a aquest  expedient,  de conformitat  amb l’article 10 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

VUITÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu 
el secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

 Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès
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