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, 27 de febrer de 2018
Vist que 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, es va aprovar
Decret en data 9 de febrer de 2018 per tal de convocar les aspirants a 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).
Vist que una de les aspirants finalment no ha presentat el requerit document, sent per
tant 5 les aspirants convocades a la realització de la prova.
Vist que els membres del Tribunal de Selecció han decidit modificar les hores de
convocatòria, per tal de agilitzar la seva realització.
Atesa la competència que té atribuïda aquesta alcaldia en virtut d'allò disposat per
l'article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

DISPOSO:
Primer.- 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 Ester Toledano Arroyo
10:00 Maria Isabel Canales Canales
11:00 Laura Carbó Sans
12:00 Cristina Cardenete Suriol
13:00 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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El Secretari Actal.,

L'Alcalde,

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el
27/02/2018 a les
9:02:23
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per CPISR-1
Francesc Giralt
Fernández el
27/02/2018 a les
13:55:44
Francesc Giralt Fernàndez

