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DECRET. Vilafranca del Penedès, 27 de novembre de 2017. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, va 
aprovar, entre altres acords, les bases específiques que hauran de regir la convocatòria per 
a la provisió d’una plaça d’Educador/a Director/a de Llars Municipals, mitjançant el sistema 
de concurs específic (promoció interna). 
 
D’acord amb les esmentades Bases i d’acord amb les atribucions conferides a l’Alcaldia 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 provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos següents: 
 
Aspirants admesos: 
 

COGNOMS I NOM DNI 

ARENAS BIELSA, MONTSERRAT 38109462A 

CANALS FONTES, MARIA ROSA 79282021D 

LLOP BERTRAN, ANNA 77316664W 

MIQUEL CORTIADA, NURIA 46630438P 

SERRA MARTI, OLGA 71319803J 

 

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 i aquesta llista s’eleva a definitiva. 
 
Tercer.-  Nomenar el tribunal qualificador per valorar els mèrits dels/de les aspirants. 
 
President:  Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització o 

persona en qui delegui. 
 
Secretària: Almudena Pedreño Bueno, Tècnica del Servei de Recursos Humans o persona en 

qui delegui. 
 
Vocal: Dolors Peñafiel Hervàs, Cap del Servei d’Ensenyament, o persona en qui delegui. 
 
Vocal: Cristina Garcia Muntané, Educadora Directora d’una Llar Municipal, o persona en 

qui delegui. 
Vocal: Roser Vives Tort, Tècnica del Servei d’Ensenyament o persona en qui delegui. 
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Quart.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 
Es convoca als aspirants admesos el proper dia 4 de desembre a les 8:45 a l’Edifici de 
l’Enològica (C/Amàlia Soler 29, de Vilafranca del Penedès), per a la realització de la prova 
pràctica i de la seva defensa oral, davant els membres de l’òrgan de selecció, previstes en 
el punt 9 de les bases reguladores del procés selectiu.  
 
Aquesta prova consistirà en respondre algunes qüestions o resoldre algun cas relacionat 
directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base primera. La puntuació 
màxima que es podrà obtenir serà de 12 punts i serà necessari obtenir un mínim de 6 punts 
per superar-la. S’haurà de comparèixer degudament identificat per a la seva realització. 
 
La prova psicotècnica, d’avaluació de competències, la realitzaran només els aspirants que 
superin la prova pràctica abans indicada; i s’hauran de presentar els dia 5 de desembre a 
les 9h a l’Edifici de l’Enològica. 
 
Cinquè.- Exposar aquest decret al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la web municipal. 
   
 
 
L’alcalde       El secretari 
 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba 
 


