Número d'expedient: 522/2017/RH_CSP
Recursos humans
Procediment: RRHH - Convocatòria de selecció de personal
(plantilla)
Àrea del tràmit: RECURSOS HUMANS
Tràmit: Decret

DECRET - Vilafranca del Penedès, 9 de febrer de 2018
En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria que han de regir el
procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà Medi Ambient, del grup de classificació A,
subgrup A2, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès de data 25 d'agost de 2017.
Vist que el Tribunal de selecció va realitzar la valoració de mèrits d'acord amb allò
previst al punt 6.b) de les bases reguladores, convidant als aspirants que varen
superar els 5,5 punts a presentar el Pla d'acció: "Pla d'Estalvi i Eficiència energètica en
el municipi de Vilafranca del Penedès" d'acord amb allò previst a la base 6.c), en el
termini màxim de 15 dies naturals des de la publicació de l'acta.
Vist que ha finalitzat l'esmentat termini, havent presentat Pla d'acció 5 dels aspirants;
a l'espera però que 1 dels aspirants el pugui presentar doncs encara té vigent el
termini degut a l'estimació d'unes al·legacions presentades.

DISPOSO:
Convocar a les aspirants que es relacionen a continuació i en l'horari assenyalat, el dia
6 de març de 2018, a l'Edifici l'Enològica (C/Amàlia Soler, 23-29, Vilafranca del
Penedès), per a la realització de la defensa del Pla d'Acció previst al punt 6 c) de les
bases reguladores.
9:00 Karla Subirana Soler
10:00 Ester Toledano Arroyo
11:00 Maria Isabel Canales Canales
12:00 Laura Carbó Sans
13:00 Cristina Cardenete Suriol
14:00 Montserrat Fresquet Bravo
Els/les aspirants podran fer ús d'ordinador, canó de projecció i eines anàlogues per tal
de realitzar la presentació si ho consideren oportú.
Cal comparèixer degudament identificat/ada per a la realització de la defensa.
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Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el
12/02/2018 a les
12:05:20
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Eduard Marcó
Alberti el
13/02/2018 a les
9:18:24
Eduard Marcó i Alberti

