DECRET. Vilafranca del Penedès, 19 de juliol de 2019.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 de juny de 2019,
va aprovar, entre altres acords, les bases específiques que hauran de regir la
convocatòria per a la provisió de dues places d’Administratiu/va, adscrites als
serveis d’Ensenyament i de Cultura, mitjançant el sistema de concurs específic.
Atès que es va aprovar el passat 11 de juliol el Decret provisional d’admesos i
exclosos, havent passat el termini d’al·legacions previst.
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 la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següents:
Aspirants admesos:

COGNOMS I NOM

DNI

COLLADO MARTINEZ, RUTH

5262*****

DELRIU BELMA, EVA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA
MONTSERRAT

3***4606*

GONZALEZ VILLENA, OLIMPIA

466***85*

ILLESCAS FERNANDEZ, GEMMA

47632****

MATEO APARICIO GIMENEZ, INMACULADA

7**1403**

12***703*

Aspirants exclosos:
Per no complir amb els requisits establerts el punt 2.a) de les bases reguladores del
procés selectiu:

COGNOMS I NOM
RODRIGUEZ GALLARDO, FILOMENA

DNI
***50281*
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Segon.- Nomenar la Junta de Mèrits del procés selectiu.
Presidenta: Almudena Pedreño Bueno, Cap del Servei de Recursos Humans i
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Vocal:

Dolors Peñafiel Hervàs, Cap del servei d’Educació de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Àngel Hom Bagé, Cap del servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca els/les aspirants admesos/es per a la realització de la prova pràctica
prevista en el punt 7 de les Bases reguladores del procés selectiu, que preveuen
literalment el següent:
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions o resoldre algun cas
relacionat directament amb les funcions a desenvolupar, a fi i efecte d’avaluar la
competència tècnica de la persona candidata.
Una part de la prova s’haurà de portar a terme emprant el gestor d’expedients que
fa servir l’Ajuntament de Vilafranca per als seus expedients electrònics i, per tant,
es valorarà també la perícia en la utilització del sistema.
La qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 14 punts i serà necessari
obtenir un mínim de 7 punts 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 22 de juliol de 2019 a les 10:00
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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