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DECRET - Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2018

Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va aprovar en data 6 de març
de 2017 l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2017 en la qual s'inclou 1 plaça de Tècnic/
a Mitjà/na de Turisme; a través del sistema de concurs (promoció interna), del grup de
classificació A, subgrup A2.
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 d'octubre de 2017, va
aprovar les Bases i la convocatòria del procés de selecció de la plaça esmentada en el
primer paràgraf.
 
Atès  que  el  punt  3  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  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 provisional d'aspirants admesos i exclosos següents:
 
Admesos:
  
COGNOMS I NOM
 

DNI
 

NUM.  DE
REGISTRE
 

FERNANDEZ MORENO, JUAN ANTONIO
 

52427807C
 

2018001598
 

GUIXENS SOLER, ANNA
 

77309932D
 

2018001582
 

Exclosos: Cap
 
Segon.-  De  conformitat  amb  allò  establert  al  punt  4rt  de  les  bases  reguladores  del
procés selectiu, aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos, obrint-se un termini
de 10 dies hàbils perquè es puguin esmenar defectes d'admissió.
 
Les reclamacions,  si  n'hi  hagués,  seran acceptades o rebutjades en la resolució en la
qual  s'aprovi  la  llista  definitiva,  que  es  publicarà  en  la  forma  indicada  a  les  bases
reguladores.  En  el  cas  de  no  presentar-se  reclamacions  es  considerarà  elevada  a
definitiva la llista provisional, sense necessitat de nova publicació.
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Tercer.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la web
municipal.

CRIPTOLIB_CF_Alcalde CRIPTOLIB_CF_Secretari
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Pere Regull i Riba

L'Alcalde,

Eduard Marcó i Alberti

Davant meu,

El secretari
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