DECRET. Vilafranca del Penedès, 3 de gener de 2018.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 26 de
novembre de 2018 les bases i la convocatòria per a la selecció d’un Tècnic/a
Mitjà/na, del grup de classificació A, subgrup A2; per al projecte PECT, Penedès
Sostenible i Saludable.
Atès que es va publicar el corresponent anunci en un diari d’abast comarcal el
passat 30 de novembre de 2018, iniciant-se el termini de 20 dies naturals per a la
presentació de sol·licituds, finalitzant el mateix el passat dia 20 de desembre de
2018.
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’admesos i exclosos del procés selectiu per 1
plaça de Tècnic/a Mitjà/na:
Admesos:

COGNOMS I NOM

DNI

ANGUERA BAIRAGUET, MARC

......812B

CARBO ESCOFET, MONICA

......924J

CUNILL PONCE, XAVIER

......434L

MIRET ROS, XAVIER

......855E

MONTANER ALBA, MIREIA

......170H

PIÑANA CRUZ, LORENA

......780C

RAMIREZ SANCHEZ, ALEJANDRA
RIBERA BENDALA, LAIA

......448L
......839F
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Exclosos:
En no disposar de la titulació requerida segons el punt 2.e) de les bases
reguladores el procés selectiu:

COGNOMS I NOM

DNI

CARBO ALEMANY, REGINA

......421X

IVANOVA GEORGIEVA, KRISTINA

......121S

LOBELLE ORTEGA, MARC

......952C

LACRUZ GIMENEZ, GABRIEL

......708R

MORILLA PEREZ,MIRIAM

......077Q

Segon.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar en el
termini de 10 dies a partir de la publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació
i la web municipal, de conformitat amb el que preveu el punt 4.2 de les bases
reguladores del procés selectiu.
Tercer.- Exposar aquest decret al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la web
municipal.

L’alcalde

El secretari

Pere Regull i Riba
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