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RESOLUCIÓ - Vilafranca del Penedès, 14 de maig de 2018

En compliment  del  que es  preveu a  les  bases  de la  convocatòria  que han de regir  el
procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na Turisme, reservada a promoció interna,
aprovada  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'Ajuntament  de  Vilafranca  del
Penedès de data 23 d'octubre de 2017.
 
Vist  que  el  Tribunal  de  selecció  va  realitzar  la  valoració  de  mèrits  d'acord  amb  allò
previst  al  punt  6.a)  de  les  bases  reguladores,  convidant  als  aspirants  que  varen
superar  els  5,5  punts  a  presentar  el  Pla  d'acció:  Disseny i  proposta  de comunicació  i
comercialització d'un paquet turístic combinat de Vilafranca, d'acord amb allò previst a
la base 6.b), en el termini màxim de 15 dies naturals des de la publicació de l'acta.
 
Vist que l'esmentat termini finalitzarà el proper 29 de maig.
 
Els aspirants podran fer ús d'ordinador, canó de projecció i eines anàlogues per tal de
realitzar la presentació si ho consideren oportú.

RESOLC:

Convocar a l'aspirant que es relaciona a continuació i en l'horari assenyalat, el dia 4 de
juny  de  2018,  a  l'Edifici  l'Enològica  (C/Amàlia  Soler,  23-29,  Vilafranca  del  Penedès),
per  a  la  realització  de  la  defensa  del  Pla  d'Acció  previst  al  punt  6  b)  de  les  bases
reguladores.
 

9:30: Anna Guixens Soler 
Cal comparèixer degudament identificat per a la realització de la defensa.

Aureli Ruiz i Milà

El Tinent d'Alcalde

Eduard Marcó i Alberti

Davant meu,

El secretari
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