
 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

DECRET. Vilafranca del Penedès, 6 de juliol de 2017. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de juny de 2017, va 
aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la convocatòria per 
a la provisió del lloc de treball de Responsable d’Activitats. 
 
Atès que només s’ha presentat un candidat i aquest reuneix les condicions exigides en la 
convocatòria. 
 
Atès allò previst en el punt 4rt de les esmentades bases referent a l’admissió d’aspirants. 
 
D’acord amb les esmentades Bases i d’acord amb les atribucions conferides a l’Alcaldia per 
la legislació vigent i en particular 53.1.h/i del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril que 
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya. 
 

DISPOSO: 

 

Primer.- Aprovar definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos següents: 
 
Aspirants admesos: 
 

DNI 
NUM. DE 

REGISTRE 

INICIAL PRIMER 

COGNOM 

47100829A 2017008282 A 

 
Exclosos: Cap 
 
 
Segon.- Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu. 
 
President: Senyor Francesc Giralt i Fernàndez, Director de l’Àrea de Serveis Centrals i 

Hisenda. 
 
Vocal:  Senyor Víctor Laspalas Zanuy, Cap del servei de Recursos Humans i 

Organització, el qual exercirà les tasques de Secretari del Tribunal.   
   
Vocal: Senyora Marta Martínez Marín, Cap de Serveis Urbanístics.  
 
Vocal: Senyor Ricard Cano Vila, Tècnic mitjà d’Urbanisme 
                                      
Tercer.-  Desenvolupament del procés selectiu: 
 
D’acord amb allò previst en el punt 9è de les bases, es convida a l’aspirant admès a 
elaborar un pla d’acció amb el títol “Elaboració d’un projecte d’activitats d’un edifici 
municipal”, que haurà de presentar-se en el termini de 15 dies naturals a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest decret.  
 
Quart.-  Exposar aquest decret al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la web municipal. 
 
 
L’alcalde       El secretari 
 
Pere Regull i Riba 


