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, 9 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 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

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.- 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.
Tercer.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la web
municipal.

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z (TCAT)
el 09/12/2020 a les
9:37:04
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X (SIG) el
09/12/2020 a les
9:58:23
Eduard Marcó i Alberti
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