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DECRET. Vilafranca del Penedès, 29 de novembre de 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 11 
d’abril de 2016 l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2016 en la qual s’inclou 1 plaça 
de Tècnic Superior en Dret servei de Recursos Humans; a través del sistema de 
concurs-oposició (accés lliure), del grup de classificació A, subgrup A1, escala 
d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic superior. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 
2016, va aprovar les Bases i la convocatòria del procés de selecció de la plaça 
esmentada en el primer paràgraf. 
 
Atès que en data 9 de novembre de 2016 es va aprovar la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos, i havent-se esgotat el termini de 10 dies hàbils per 
a la presentació d’ al·legacions a la mateixa, sense que se n’hagi presentat cap. 
 
Atès allò previst en el punt 4rt de les esmentades bases referent a l’admissió 
d’aspirants. 
 
D’acord amb les esmentades Bases, aquesta Alcaldia Presidència i fent ús de les 
atribucions que tinc conferides 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: 
 
Admesos: 
 

NUM. DE 
REGISTRE 

 
INICIAL PRIMER 

COGNOM 

2016013672 B 

2016012078 F 

2016012658  

2016012707 G 

2016012961 L 

2016011982  

2016012444 M 

2016013627  

2016013639  

2016012642 R 

2016013609 S 

2016013631  

2016013352 V 
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Exclosos: 
 

NUM.REGISTRE INICIAL PRIMER 
COGNOM 

CAUSA EXCLUSIÓ 

2016012438 S 
No titulació en Dret 

 
 
Segon.-  Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu. 
 
President:  Francesc Giralt i Fernàndez, Director de l’Àrea de Serveis Centrals i 

Hisenda de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, o persona en qui 
delegui. 

 
Secretari: Eduard Marcó i Alberti, Secretari General de l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès, o persona en qui delegui.  
 
Vocal: Antoni Peiret de Antonio, Interventor General de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès, o persona en qui delegui.  
 
Vocal: Ricard Muñiz i Merino, Cap del Servei de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Viladecans, o persona en qui delegui. 
 
Vocal: Xavier Farnós Vives, lletrat assessor del Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, o 
persona en qui delegui. 

 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 
Es convoca les aspirants admeses per a la realització de la prova pràctica prevista 
en el punt 6.1 de les Bases reguladores el procés selectiu, que preveuen literalment 
el següent: 
 
La fase d’oposició consta de dos exercicis, un de caràcter teòric i un altra de 
pràctic. 
 

- Prova de caràcter teòric 
 
Consisteix en el desenvolupament per escrit de 2 temes inclosos dins del temari 
específic del procés selectiu escollits pels membres del tribunal. 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. 
 

- Prova de caràcter pràctic. 
 
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions o resoldre algun cas 
relacionat directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base 
primera, a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona candidata. 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. 
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El temps màxim per al desenvolupament de totes 2 proves s’estableix en 3 hores, a 
criteri del Tribunal. 
 
L’esmentada prova tindrà lloc a l’Edifici l’Enològica (C/Amàlia Soler, 27-29, 08720 
de Vilafranca del Penedès (Barcelona) el proper dia 14 de desembre a les 9:00 
hores del matí.  
 
Quart.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la 
web  municipal. 
 
L’alcalde          El Secretari, 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba 
 
 
 

 

 

 


