DECRET. Vilafranca del Penedès, 21 de gener de 2019.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 3 de
desembre de 2018 les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a Tècnic/a de
Convivència, del grup de classificació A, subgrup A2.
Atès que es va publicar el corresponent anunci en el BOPB el passat 12 de
desembre de 2018, iniciant-se el termini de 15 dies naturals per a la presentació de
sol·licituds, finalitzant el mateix el passat dia 27 de desembre de 2018.
Atès que es va aprovar el passat 4 de gener el Decret provisional d’admesos i
exclosos, havent passat el termini d’al·legacions previst.
D’acord amb les esmentades Bases i allò previst en l’article 53.1.h 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 la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per 1
plaça de Tècnic/a de Convivència:
Admesos:
COGNOMS I NOM
ABRIOUEL EL JABRI,ASMAE
CLARK NICOLAS, SANDRA
CORTIADA MESTRE,MIREIA
CUNILL PONCE, XAVIER
EL MAHDALI, IMAD
ETTOUALI CHERRIB,ZAHOUM
GIMENEZ MARQUES,MIREIA
MICOLAU JUAN,MARIA
MONROY ALVAREZ,CAMILO ARMANDO
MORATO CALVO, MONICA
PARERA JAQUES,MIQUEL
PEÑAFIEL HERVAS, JOAN
PEREZ SAMPER,NURIA
PUGA ARANDA, EVA MARIA
RODRIGUEZ GIL,BEGOÑA
ROMEU MONTANE,JUDIT
RUIZ GARCIA,SILVIA
SANCHEZ AMURGO,JENNIFER
SAUMELL CARBONELL,MARC
SEBASTIA NOVELL,JOSEP ORIOL
SORIA BUSTOS,ANA MARIA

DNI
*****916B
*****897D
*****280V
*****434L
X****958B
*****770D
*****351G
*****946S
*****819N
*****187R
*****986R
*****530D
*****090Q
*****532E
*****409P
*****681E
*****789R
*****528C
*****322J
*****206Z
*****140V
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SORRIBAS AMATRIAIN, ELENA
VILES CASANOVAS,MARTA

*****228J
*****991J

Exclosos:
Cap.
Segon.-

Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu.

President:

Almudena Pedreño Bueno, Cap del Servei de Recursos Humans i
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Dolors Marin Quesada, Responsable de l’Oficina tècnica de Convivència i
Ciutadania de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Montserrat Domènech Prat, Cap de Serveis Socials i de Immigració del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Vocal:

Marc Sorribas Quadras, Mediador de l’Oficina tècnica de Convivència i
Ciutadania de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca els aspirants admesos per a la realització de la prova específica prevista
en el punt 6 de les Bases reguladores el procés selectiu, que preveuen literalment
el següent:
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions i/o resoldre un o més
casos relacionats directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base
primera i vinculades als coneixements exposats en el temari que figura com Annex
a aquestes bases, a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona
candidata. La qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 24 punts i serà
necessari obtenir un mínim de 12 per a superar aquesta fase i prosseguir el procés
selectiu.
L’esmentada prova tindrà lloc a l’Edifici de l’Enològica (C/ Amàlia Soler, 29, 08720)
de Vilafranca del Penedès (Barcelona) el proper dia 24 de gener de 2019 a les 9:00
hores.
Quart.- Exposar aquest decret al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la web
municipal.
L’alcalde

El secretari

Pere Regull i Riba
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