DECRET. Vilafranca del Penedès, 28 de juny de 2019.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 20 de
maig de 2019 les bases i la convocatòria per a la selecció d’un Cap de Grup, del
grup de classificació C, subgrup C1.
Atès que es va publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del passat 29 de maig de 2019, iniciant-se el termini de 20 dies naturals
per a la presentació de sol·licituds, finalitzant el mateix el passat dia 18 de juny de
2019.
Atès allò previst en el punt 4rt de les esmentades bases referent a l’admissió
d’aspirants.
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 provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per 1
plaça de Cap de Grup:
Admesos:

COGNOMS I NOM

DNI

BESOLI RAFOLS, MONTSERRAT 3652*****
COMPANY VIDAL, XAVIER

***2036**

LARA MARIN, JOSE MANUEL

****8710*

MACIAS DOMINGO, ROBERT

*7633****

MULERO ORTEGA, JUAN JOSE

4351*****

PAREDES CAMPOS, IGNACIO

**6346***

SALVADOR MONNER, ORIOL

***8737**

Exclosos:
Per no complir amb els requisits establerts el punt 2.e) de les bases reguladores del
procés selectiu:
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COGNOMS I NOM
JANE RUIZ, JOAN

DNI
77114407F

Segon.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar en el
termini de 10 dies a partir de la publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació
i la web municipal, de conformitat amb el que preveu el punt 4.2 de les bases
reguladores del procés selectiu.
Tercer.- 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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