DECRET. Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2016
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 2016, va
aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la convocatòria per
a la provisió interna d’1 plaça d’Administratiu/va de Secretaria General.
Atès que en data 31 d’octubre de 2016 es va aprovar la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, havent - se esgotat el termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’
al·legacions a la mateixa.
Atès allò previst en el punt 4rt de les esmentades bases referent a l’admissió d’aspirants.
D’acord amb les esmentades Bases, aquesta Alcaldia Presidència i fent ús de les atribucions
que tinc conferides per la legislació vigent i en particular 53.1.h) i 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:
Aspirants admesos:

NUM. DE
REGISTRE
2016013179
2016013119
2016013163
2016013154
2016013035
2016013092
2016013174
2016013211

INICIAL PRIMER
COGNOM
A
G
L
M
O
T
V
S

Aspirants exclosos:
a) Per no reunir el requisit previst en l’apartat a) del punt 2n de les bases reguladores:

NUM. DE
REGISTRE
2016013170
2016013121
2016013171

INICIAL PRIMER
COGNOM
F
G
R

Segon.- Nomenar el la Junta de Mèrits del procés selectiu.
President:

Eduard Marcó i Albertí, Secretari General de l’Ajuntament.

Vocal:

Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització.

Vocal:

Argemí Curto Secanella, Cap de la Unitat Administrativa Secretaria General.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca les aspirants admeses per a la realització de la prova pràctica prevista en el
punt 7.1 fase primera de les Bases reguladores el procés selectiu. L’esmentada prova tindrà
lloc a l’Edifici Municipal La Fassina el proper dia 23 de novembre a les 8:30 hores del matí.
Quart.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la web
municipal.

L’alcalde

El Secretari,

Pere Regull i Riba
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