DECRET. Vilafranca del Penedès, 8 de juliol de 2016.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 13 de juny de 2016,
va aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir el
procés selectiu per a la provisió interna d’una plaça d’Auxiliar de Gestió de Consum.
Atès allò previst en el punt 5è 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

2016007869
2016007515
2016007926

INICIAL
COGNOM
E

J
M

Aspirants exclosos:
Cap
Segon.- Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu.
Presidenta:

Núria Sanromà Rebollar, Cap del Servei de Salut i Consum de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, o persona en qui delegui,

Vocal:

Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que realitzarà
les tasques de Secretari, o persona en qui delegui.

Vocal:

Almudena Pedreño Bueno, Tècnica del Servei de Recursos Humans i
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, o persona en
qui delegui.

Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca als/les aspirants admesos per a la realització de la prova prevista en el
punt 7.1 (prova pràctica) de les Bases reguladores el procés selectiu. L’esmentada
prova tindrà lloc a la sala Taula Rodona de la Casa Consistorial, situada al C/ Cort
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14 de Vilafranca del Penedès, el proper dia 14 de juliol de 2016 a les 9:30 hores del
matí.
Els/les aspirants hauran de comparèixer degudament identificats (presentació del
DNI, passaport i/o carnet de conduir).
Quart.- Exposar aquesta decret al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i al web
municipal.

L’alcalde

El secretari accidental,

Pere Regull i Riba
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