RECURSOS HUMANS
El Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern
Local la següent proposta d’Acord.
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar el passat 6 de març 2017 obrir convocatòria
pública per a la provisió del lloc de treball de Cap de Serveis Viaris per substituir al titular del
lloc de treball.
Atès que es preveu que la forma de provisió del lloc de treball serà la de lliure designació entre
el personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament que compleixi amb els requisits
establerts a la fitxa descriptiva del lloc.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies, presentant la seva candidatura,
entre d’altres, el senyor Ricard Faz Blázquez, complint els requisits establerts en la fitxa del
lloc de treball per poder ocupar-lo.
Atès que es considera que el senyor Faz reuneix el perfil professional adient per tal d’ocupar
l’esmentat lloc de treball, disposant de major experiència en la direcció de persones i en la
realització de les tasques associades al lloc de treball.
Atès que els altres dos candidats presentats tenen també vàlua professional i mèrits acreditats
rellevants. Ara bé, Ricard Faz té una formació específica adequada i experiència acreditada en
el terreny del manteniment dels serveis viaris i urbans; d’altra banda, els altres dos aspirants
ocupen llocs de treball rellevants en l’àmbit de les Compres i Contractació, per una banda, i de
Governació, Activitats i Enginyeria, per una altra, àmbits en processos de canvi i relleu per
jubilacions escassament compatibles amb un canvi de lloc de treball i d’Àrea de les persones
afectades, sense perjudici per a la bona marxa dels Serveis.
Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del decret
d’alcaldia de 15 de juny de 2015, en matèria de personal i funció pública.
S’ACORDA:
Primer.- Nomenar el senyor Ricard Faz Blazquez cap de Serveis Viaris amb data d’efectes 4
d’abril de 2017 i fins la reincoporació del titular de la plaça, amb les característiques vigents a
la fitxa de lloc de treball. El senyor Faz tindrà reserva del lloc de treball de Cap del Servei de
Manteniment Via Pública mentre ocupi aquest lloc de treball.
Segon.- Donar trasllat d’aquest Acord al senyor Faz, a la Intervenció General i a la
representació del personal.
Vilafranca del Penedès, 29 de març de 2017.
El Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda
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