DECRET. Vilafranca del Penedès, 14 de juliol de 2017.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15 de maig de 2017, va
aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la convocatòria per
a la selecció d’un/a Enginyer/a Industrial.
Atès que es va aprovar el Decret provisional d’admesos i exclosos, havent finalitzat el
termini de 10 dies d’audiència per tal de realitzar les oportunes al·legacions.
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’admesos i exclosos següent:
Aspirants admesos:
COGNOMS I NOM

DNI

NUM. DE REGISTRE

ANDREU MESTRE, SALVADOR

52215789Q

2017007536

RICA PEDRUELO, SARA

47838317L

2017007365

SANTACANA ALMIRALL, ROGER

77316966M

2017007161

Aspirants exclosos:
Per no disposar de la titulació exigida a les bases de la convocatòria
COGNOMS I NOM

DNI

NUM. DE REGISTRE

CALABUIG CABERO, JESUS

39892268X

2017007147

CANTERO GALLEGO, JOAQUIN

77312487B

2017007540

CAZORLA MONTSERRAT, MOISES

47633241B

2017007544

FERRER INGLES, ANTONI

77307619L

2017006683

SOLER CASACUBERTA, SALVADOR

39341674J

2017006493

SANTACANA MIRET, ROGER

47839841W

2017008536

VIDAL GARCIA, ANNA

47639428B

2017007398

Segon.- Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu.
President:

Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Marta Martínez Marín, Cap de Serveis Urbanístics de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès
Francesc Giralt i Fernàndez, Director de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda
Juli Juli Sales Climent, Enginyer Industrial de l’Ajuntament de Sitges.

Vocal:
Vocal:
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Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca els aspirants admesos per a la realització de la prova de caràcter pràctic
prevista en el punt 6.4 de les Bases reguladores el procés selectiu, que preveuen literalment
el següent:
6.4 Tercera fase: prova de caràcter pràctic.
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions i/o resoldre un o més casos
relacionats directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base primera, a fi i
efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona candidata. La qualificació màxima que
es podrà obtenir serà de 24 punts i serà necessari obtenir un mínim de 12 per a superar
aquesta fase i prosseguir el procés selectiu.
L’esmentada prova tindrà lloc a l’Edifici l’Enològica, C/Amàlia Soler, 27-29, 08720 de
Vilafranca del Penedès (Barcelona) el proper dia 21 de juliol de 2017 a les 9 hores del matí.
Quart.- 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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