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DECRET. Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2015. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2014 
va aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la 
convocatòria per a la selecció de forma interina d’una plaça d’Auxiliar Tècnic 
d’Equipaments Culturals. 
 
Atès que en data 15 de gener de 2015 es aprovar el Decret d’aspirants admesos i 
exclsos provisional vinculat al procés selectiu, finalitzant el període de presentació 
d’al�legacions establert al mateix. 
 
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’aspirants admesos i exclosos del procés 
selectiu: 
 
Aspirants admesos: 
 

NUM.REGISTRE 
INICIAL 
PRIMER 
COGNOM 

2014015499 B 

2014015713   

2014015661   

2014015738   

2014015494 C 

2014015739   

2014015666   

2014015757 F 

2014015542 M 

2014015521   

2014015270 P 

2014015731   

2014015644 R 

2014015336   
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Aspirants exclosos: 

 

NUM.REGISTRE 
INICIAL 
PRIMER 
COGNOM 

2014016008 D 

2014015288   

2014015252 F 

2014015469 L 

2014015674 V 
 
Segon.- L’òrgan de selecció estarà composat per les següents persones: 
 

- Àngel Hom Bagé, Cap del Servei de Cultura, que n’exercirà la presidència. 
- Daniel Sáez Forns, Responsable d’Equipaments, com a vocal. 
- Oriol Puig García, Tècnic Responsable Equipaments Culturals de l’Ajuntament 

de Vilanova. 
 
Assistirà com a observador un membre designat per la Junta de Personal. Aquest 
tindrà veu però no vot en les deliberacions del tribunal i no forma part del Tribunal 
de Selecció. 
 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 
Es convoca al aspirants admesos a la realització de la prova pràctica prevista al 
punt  7.4 de les bases reguladores del procés selectiu el proper dimarts 24 de 
febrer de 2015, a les 9:00 a l’edifici municipal La Fassina (Av/Catalunya, s/n) per 
fer la primera part de la prova. Els/les aspirants/es hauran de comparèixer 
degudament identificats (presentació del DNI, passaport i/o carnet de conduir). 
 
Quart.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la 
intranet  municipal. 
 
 
L’alcalde       El Secretari 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba 

  


