DECRET. Vilafranca del Penedès, 24 de gener de 2018.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de novembre de
2017, va aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la
convocatòria per a la selecció d’un/a Auxiliar Tècnic/a Equipaments Culturals.
Atès que es va aprovar el Decret provisional d’admesos i exclosos, havent finalitzat
el termini de 10 dies d’audiència per tal de realitzar les oportunes al·legacions.
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
BADIA LLUCIA, JOSEP
BONELL CHACON, EVA
CAMACHO MARTINEZ, MARIA
ANGELES
CORBELLA GÜELL, RAIMON
DE LA TORRE BARTOLOME, ANDREA
MACIAS RAMON, MIQUEL ANGEL
MEDINA MARTINEZ, AITANA

DNI
46984043B
77117544Q
43562989T
36516827A
46410222V
77907417T
40355974J

Aspirants exclosos:
Per no disposar de la titulació exigida a les bases de la convocatòria
COGNOMS I NOM

DNI

FELIP RODRIGUEZ, ALEJANDRO
LOPEZ PLA, NEREA
LORES GARCIA, MONICA
SOGROB MINGUEZ, JOSÉ IGNACIO

46634916R
47747937Y
47691315X
39897167X

Per haver presentat la sol·licitud fora de termini:
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COGNOMS I NOM
PRESAS SALA, GUILLEM

DNI
77631695W

Cal fer esment exprés que l’aspirant senyor Guillem Presas Sala ha presentat
al·legació al respecte de la seva exclusió però l’exclusió inicial s’ha de confirmar,
atès que el fet que constés una errada en la informació facilitada a la web
municipal, no exclou que pogués presentar-ho en l’Oficina de Correus, doncs les
bases preveien expressament que es podia presentar per qualsevol de les vies
previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, així com que no consta
cap mena d’incidència tècnica que impedís realitzar la presentació on line a través
del web municipal, com exposa el reclamant.
Segon.- Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu.
President:

Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Humans

i

Secretària: Almudena Pedreño Bueno, Tècnica del Servei de Recursos Humans i
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Vocal:

Àngel Hom Bagé, Cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Francesc Xavier Blasco Mut, tècnic d’equipaments culturals.

Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca els aspirants admesos per a la realització de la prova pràctica prevista
en el punt 7.4 de les Bases reguladores el procés selectiu, que preveuen literalment
el següent:
7.4. Tercera fase: prova pràctica.
Prova de caràcter pràctic relacionada amb les funcions i competències pròpies de la
categoria laboral. La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 10 punts i
serà necessari obtenir un mínim de 5 per a superar-la i poder continuar en el
procés selectiu.
L’esmentada prova tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès (Av.
Catalunya 15, 08720 de Vilafranca del Penedès - Barcelona) el proper dia 5 de
febrer de 2018 a les 9:30 hores del matí.
Quart.- Exposar aquest decret al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la web
municipal.
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