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DECRET. Vilafranca del Penedès, 14 de desembre de 2018. 
 

Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 29 
d’octubre de 2018 les bases i la convocatòria per a la selecció d’un Informador/a 

Turístic/a, del grup de classificació C, subgrup C2. 
  

Atès que es va publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del passat 7 de novembre de 2018, iniciant-se el termini de 20 dies 
naturals per a la presentació de sol·licituds, finalitzant el mateix el passat dia 27 de 

novembre de 2018. 
 

Atès que es va aprovar el passat 3 de desembre el Decret provisional d’admesos i 
exclosos, havent passat el termini d’al·legacions previst i havent-se donat resposta 
a les reclamacions presentades.  

 
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’admesos i exclosos del procés selectiu per 1 
plaça d’Informador/a Turístic/a: 
 

Admesos: 
 

COGNOMS I NOM DNI 

AVILES MARCE, ARTUR xxxxx240P 

BLANCH TORT, NURIA xxxxx160K 

CARDENETE SURIOL, ROGER xxxxx030V 

LEON RIOS, LAURA xxxxx914Q 

LLOPART PUJADO, CRISTINA xxxxx733E 

OLIVELLA HERNANDEZ, ANGEL xxxxx056B 

QUELART BOU, SUSANA xxxxx347Y 

SALVADOR BARBERA, RUTH xxxxx763J 

VALLS CASANOVAS, SILVIA xxxxx130X 

 

 
 

Exclosos: 
 

En presentar la sol·licitud fora del termini establert segons el punt 3.2 de les bases 
reguladores el procés selectiu: 
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COGNOMS I NOM DNI 

ANDRADAS NUÑEZ, LAURA xxxxx692S 

 
Segon.- Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu. 
 

President:   Almudena Pedreño Bueno, Cap del Servei de Recursos Humans i 
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
Vocal: Pilar Yagüe Pérez, Cap del Servei de Promoció Turística  de l’Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès. 
 

Vocal: David Puig Barrachina, Tècnic del Servei de Promoció Turística de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 

Vocal: Mònica Burgarolas Montero, Tècnica del Servei de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
                                     
Tercer.-  Desenvolupament del procés selectiu: 

 
Es convoca els aspirants admesos per a la realització de la prova pràctica i prova de 

coneixements en relació a la gestió de les comunicacions socials TIC, previstes en el 
punt 6 de les Bases reguladores el procés selectiu, que preveuen literalment el 
següent: 

                                           
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions i/o resoldre un o més  

casos relacionats directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base 
primera i vinculades als coneixements exposats en el temari que figura com Annex 
a aquestes bases, a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona 

candidata. La puntuació màxima que es podrà obtenir per aquesta prova és de 10 
punts, requerint una puntuació mínima de 5 punts per superar-la. Les persones 

aspirants que siguin declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu. 
 
La prova de coneixements en relació a la gestió de les comunicacions socials TIC  

consistirà en l’acreditació de coneixements en la gestió i manteniment de portals 
web, aplicacions interactives online, ús i manteniment de serveis de comunicació 

social a la xarxa, aplicatius per equips mòbils, etc.  
Aquesta prova serà obligatòria per a totes les persones aspirants i consistirà en 
proves que valorin els coneixements i les capacitats de gestió d’aquestes matèries. 

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte. Les persones aspirants que siguin 
declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu. 

 
Les proves tindran lloc a La Fassina (Av. Catalunya, 08720) de Vilafranca del 
Penedès (Barcelona) el proper dia 20 de desembre de 2018 a les 09:00 hores.  
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Quart.- Exposar aquest decret al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la web 
municipal. 

 
 

L’alcalde        El secretari 
 

 
 
 

 
Pere Regull i Riba 
 
 


