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DECRET. Vilafranca del Penedès, 7 d’octubre de 2010. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2010 va aprovar, entre 
altres acords, les Bases específiques que hauran de regir el concurs oposició per a la provisió 
d’1 plaça d’Inspector de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 
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 d’aspirants admesos i exclosos següents: 
 
Aspirants admesos: 
 
1. Dosaigues Santasusana, Ramon  

2. Martínez Pardo, Josep Francesc 

3. Montes Torrse, Òscar 

 
Aspirants exclosos: 
  

Cap.  

 
Segon.- En no haver-hi aspirants exclosos i no requerir-se a cap dels aspirants l’esmena de les 
seves sol·licituds aquesta llista s’eleva a definitiva. 
 
Tercer.-  Nomenar el tribunal qualificador per valorar els mèrits dels/de les aspirants. 
 
President:  Jordi Cuyàs Soler, Coordinador del Servei de Recursos Humans. 
 
Secretari: Francesc Giralt Fernández, Secretari de l’Ajuntament de Vilafranca del 

 Penedès. 
 
Vocal: Begonya Curto Ferre, membre designat per l’institut de Seguretat Pública de 

Catalunya o vocal suplent designat a tal efecte per l’organisme esmentat. 
 
Vocal: Carles Sánchez Ruiz, membre designat per la Direcció General de Seguretat 

Ciutadana o vocal suplent designat a tal efecte per l’organisme esmentat. 
 
Vocal:  Sebastià Rodríguez Rodríguez, Inspector Cap de la Policia Local de Cubelles. 
 
Vocal: Un/a membre designat per la Junta de Personal. 
 
Quart.-  Desenvolupament del procés selectiu: 
 
- Les proves psicotècniques es duran a terme el proper dia 18 d’octubre, a les nou del matí, a 
les dependències d’ASSEP, situades al c/ Indústria 14, 1er, de Vilafranca del Penedès. Els 
aspirants hauran de comparèixer amb el seu Document Nacional d’Identitat. 
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- Els aspirants que superin les proves psicotècniques, s’hauran de presentar el dimecres 20 
d’octubre, a les 9:00 del matí, a la Casa de la Vila, situat al C/Cort, 14  de Vilafranca del 
Penedès; on es procedirà a realitzar la resta de proves que formen part del procés selectiu i la 
valoració per part del Tribunal dels mèrits que constitueixen la fase de concurs, a la seu de 
l’Ajuntament situat al C/Cort, 14 de Vilafranca del Penedès.   
 
Cinquè.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la web 
municipal. 
 
 
L’alcalde       El Secretari 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba 

 


