Número d'expedient: 5/2020/RH_CSP
LLL
Procediment: RRHH - Convocatòria de selecció de personal
(plantilla)
Àrea del tràmit: RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIO
Tràmit: Decret

DECRET - Vilafranca del Penedès, 28 de desembre de 2020
Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va aprovar en data 27 d'agost
de 2020 l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2020 en la qual s'inclouen 2 places de
Caporal, grup C1, adscrites a la Policia Local.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de novembre de 2020,
va aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció de les places esmentades
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 la Província, havent finalitzat
l'esmentat termini.
Atès que es va aprovar el Decret provisional d'admesos i exclosos en data 9 de
desembre de 2020, no havent-se presentat cap al·legació al respecte.
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

DNI

ALBIOL ROCHA, DAVID

4****485 W

ALEO PEREZ, DANIEL

44****91 Y

FERNANDEZ VILLALBA, FRANCISCO JAVIER

476****4 K

FERREIRA PASCUAL, YURI

5242**** H

ORTEGA SERRANO, CARLOS

****4592 E

PRADELL HERNANDEZ, JORDI

3****552 C

Exclosos:
•

Cap
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Segon.- Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu.
President: Senyor Albert Romero Pizarro, Inspector de la Policia Local.
Vocal: Senyora Almudena Pedreño Bueno, Cap del servei de Recursos Humans i
Organització, la qual exercirà les tasques de Secretària del Tribunal.
Vocal: Senyor José Luís Corrales Federico, membre designat per l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya. Senyor Antonio Enric Lázaro Soriano, com a suplent.
Vocal: Senyor Dionís Ginés Parrilla, membre designat per la Direcció General de
Seguretat Ciutadana. Senyor Antoni Povea Valero com a suplent.
Vocal: Senyor Antonio Picón Parra, Cap de la Policia Local de Sant Pere de Ribes o
persona en qui delegui.
Vocal: Senyor Joan Anton Vich Carbonell, SotsInspector de la Policia Local.
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
•

•

Els aspirants s'hauran de presentar el dimarts 26 de gener de 2021, a les 11:00
hores del matí, a l'Edifici de l'Enològica de Vilafranca del Penedès (C/Amàlia Soler
29); on es procedirà a realitzar la prova teòrica i seguidament la prova pràctica.
Els aspirants/es hauran de comparèixer degudament identificats (presentació del
DNI, passaport i/o carnet de conduir).

Quart.- La voluntat d'aquest Ajuntament és poder desenvolupar el procés de selecció
amb totes les mesures de prevenció i higienicosanitàries necessàries, per la qual cosa
els aspirants admesos restaran obligats al compliment del protocol, establert per
aquest Ajuntament, que es farà arribar juntament amb la declaració responsable per
correu electrònic.
Serà del tot imprescindible que els aspirants compleixin amb les mesures establertes i
presentin, el dia de la prova, la declaració responsable degudament signada; en cas
contrari serà motiu d'exclusió.
Cinquè.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la web
municipal.

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment per
EDUARD MARCÓ
ALBERTI - DNI
40896632X (TCAT)
el 28/12/2020 a les
23:42:16

Signat digitalment
per PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z (TCAT)
el 28/12/2020 a les
15:38:36
Pere Regull i Riba

Eduard Marcó i Alberti

Vilafranca del Penedès, 28 de desembre de 2020
La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

EDI_02_Decret
5/2020/RH_CSP

Codi validació document:
13070633235327372506
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 2 de 2

