
Número d'expedient: 527/2017/RH_CSP
Recursos humans
Procediment: RRHH - Convocatòria de selecció de personal 
(plantilla)
Àrea del tràmit: RECURSOS HUMANS
Tràmit: Decret

Vilafranca del Penedès, 19 de febrer de 2018
La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio EDI_02_Decret

527/2017/RH_CSP

Codi validació document:
1200 0274 6543 2044 6274

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 1 de 1

DECRET - Vilafranca del Penedès, 19 de febrer de 2018

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  d'aquest  Ajuntament  va  aprovar  en  data  25  de
setembre de 2017 l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2017 en la qual s'inclou 1 plaça
de Tècnic/a Mitjà/na d'Administració adscrit  a Intervenció, del grup de classificació A,
subgrup A2 .
 
Atès  que  el  punt  3.2  de  les  bases  reguladores  del  procés  selectiu  estableixen  que  el
termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la
publicació  del  corresponent  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  l'Estat,  havent  finalitzat
l'esmentat termini.
 
Atès que en data 4 de desembre de 2017 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,  havent-se  resolt  les  que  s'han  presentat,
confirmant l'exclusió inicial.
 

Atès  allò  previst  en  el  punt  4rt  de  les  esmentades  bases  referent  a  l'admissió
d'aspirants.
 
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 següents:
  
Admesos:
 
COGNOMS I NOM
 

DNI
 

MARTINEZ GRAU, MARIA JOSEP
 

77114401R
 

MESTRES ALBA, NIL
 

47636574D
 

MIRO NAVARRO, FATIMA
 

46557445V
 

PASALAMAR  PASALAMAR,  MARIA
JOSEP
 

78577579B
 

SECO TRIVIÑO, M ROSA
 

46683164H
 

Exclosos:
 
1.  En  no  complir  amb  el  requisit  de  titulació  previst  al  punt  2.e)  de  les  bases
reguladores del procés selectiu.
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COGNOMS I NOM
 

DNI
 

ORTUÑO JULIA, CAROLINA
 

77120748T
 

QUINTANA CLARET, EVA
 

43749938M
 

MARTINEZ RAFECAS, DAVID
 

47747313A
 

PEREZ MARIN, ALANNAH
 

39428136H
 

Segon.- Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu.
  
President: Antonio Peiret de Antonio, Interventor General de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, o persona en qui delegui.
 
Secretari: Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització, o
persona en qui delegui.
 
Vocal: Francesc Giralt Fernàndez, Cap de Serveis Jurídics, o persona en qui delegui.
 
Vocal:  Francesc  Colomé  Escurriola,  empleat  públic  a  proposta  de  l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, o persona en qui delegui.
 
Vocal:  Francisco Javier  Martínez  Gilaberte,  Interventor  de l'Ajuntament  de Sant  Adrià
del Besòs, o persona en qui delegui.
 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
 
Els aspirants s'hauran de presentar el dimarts 20 de març de 2018, a les 09.00 hores
del matí, a l'Edifici de l'Enològica, C/ Amàlia Soler 29, de Vilafranca del Penedès; on es
procedirà  a  realitzar  la  prova  de  caràcter  teòric  i  seguidament  la  prova  de  caràcter
pràctic.
 
Els 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 web municipal.

Pere Regull i Riba

L'Alcalde,

Eduard Marcó i Alberti

Davant meu,

El secretari
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