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ACTA RESOLUCIÓ RECURS.

Vilafranca del Penedès, 14 de setembre de 2022.

Atès decret d’Alcaldia de data 12 d’agost de 2022 en el que s’estima el recurs de 
reposició interposat per la senyora Vanesa Romero Garcia i es rectifica el disposo 
primer del Decret d'Alcaldia de data 25 de juliol de 2022 admetent a la Sra. Romero 
Garcia, amb DNI 47616716T al procés de selecció de borsa d'Auxiliars Administratius i 
requerint al Tribunal de Selecció el fixament d’una data per tal que la senyora Romero 
realitzi les proves.

Per tot això exposat, es convoca a la senyora Vanesa Romero Garcia, amb DNI 
47616716T, a la realització de la prova de caràcter teòric-pràctic prevista en el punt 
7.4 de les Bases reguladores del procés selectiu, que preveuen literalment el següent:

7.4.1. Prova teòrica (màxim 10 punts): Els/Les aspirants han de resoldre una prova 
teòrica, tipus test, amb 30 preguntes relacionades amb les funcions del lloc de treball, el 
temari annex I a aquestes bases i algunes qüestions relacionades amb l’organització i 
funcionament de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la realitat del municipi (...)
7.4.2 Prova pràctica (màxim 10 punts): consistirà en la resolució escrita d’un o més 
supòsits pràctics relacionats amb les funcions i competències pròpies d’un/a auxiliar 
administratiu/va d’acord amb allò previst en l’Annex II d’aquestes bases reguladores 
(...)

L’esmentada prova tindrà lloc a la sala Taula Rodona de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès (c/ Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès ), el proper dia 22 de 
setembre de 2022 a les 09:00 hores.

La persona aspirant haurà de comparèixer a les diferents proves proveïda del seu DNI 
o document anàleg d’identificació. La manca de presentació d’aquest document 
determinarà l’exclusió automàtica del procediment selectiu.

I sense cap altra qüestió es dona per finalitzada la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta.

Presidenta, Vocals,
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