DECRET. Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2017.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2017, va aprovar,
entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la convocatòria per a la
selecció d’un Tècnic/a Cultura.
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 provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos següents:
Aspirants admesos:
NUM. DE
REGISTRE

2017006951
2017007000
2017006325
2017006956
2017006328
2017007285
2017007160
2017006913
2017005712
2017006999
2017006534
2017006369
2017006817
2017005976
2017006414
2017006781
2017007030
2017006803
2017006996
2017006542
2017006813
2017006873
2017006950
2017006879
2017006403
2017006989
2017006948
2017006354
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2017006965
2017005888
2017006993
2017006995
2017006808
2017006489
2017006998
2017006300
2017006054
2017006437
2017006780
2017006812
2017006857
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Aspirants exclosos:
Per no disposar de la titulació exigida a les bases de la convocatòria
NUM. DE
REGISTRE

INICIAL
PRIMER
COGNOM

2017005632
2017006627
2017006738
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Segon.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de conformitat amb
el que preveu el punt 5 de les bases reguladores del procés selectiu en el termini de 10
dies, a partir de la publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i la web municipal.
Tercer.- Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels/de les
aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa, resultant de
l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, es fa públic que la llista completa d'aspirants admesos i exclosos
(relació alfabètica) només s'exposarà en el Tauler d'edictes de la Corporació, C/ Cort, 14
(08720) Vilafranca del Penedès. Tenint ben present que per tal de realitzar aquesta consulta
caldrà disposar del número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada en
qualsevol dels Registres de la Corporació. Aquesta llista s’elevarà com a definitiva, si en el
termini que s’exposa en l’apartat segon d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap
reclamació.
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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