DECRET. Vilafranca del Penedès, 27 de juny de 2016.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 d’abril de
2016 va aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de
regir la convocatòria per a la selecció laboral temporal d’1 plaça de Tècnic/a
Informàtica adscrita al Servei d’Informàtica.
Atès que en data 6 de juny de 2016 es va aprovar el Decret provisional
d’admesos i exclosos, havent finalitzat el termini de 10 dies per presentar
al·legacions al mateix sense que s’hagi modificat aquesta llista inicial.
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
2016006222
2016006241
2016006148
2016006377

INICIAL
PRIMER
COGNOM
B
G
M
P

Aspirants exclosos:

NUM. DE
REGISTRE
2016006159
2016006250
2016006308

INICIAL
PRIMER
COGNOM
A
P

En no disposar de titulació requerida per poder participar, d’acord amb allò
previst al punt 2 e) de les bases reguladores.
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Segon.- Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu.
President:

Sr. Joan Martín Fonseca, Cap del Servei d’Informàtica de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, o persona en qui
delegui.

Vocal:

Sr. Francesc Giralt i Fernàndez, Director de l’Àrea de Serveis
Centrals i Hisenda, o persona en qui delegui.

Vocal:

Sr. Lluís Padró Farré, Tècnic del Servei d’Informàtica, o persona
en qui delegui.

Secretari:

Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans, el
qual tindrà veu però no vot.

Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca als/les aspirants admesos per a la realització de la prova
pràctica prevista en el punt 6.4 de les Bases reguladores el procés selectiu.
L’esmentada prova tindrà lloc a l’Edifici L’Enològica, situat al C/Amàlia Soler,
27-29, 08720 de Vilafranca del Penedès (Barcelona) el proper dia 8 de juliol
a les 9:30 hores del matí.
Els/les aspirants hauran de comparèixer degudament
(presentació del DNI, passaport i/o carnet de conduir).

identificats

Quart.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació
i a la web municipal.

L’alcalde

El Secretari,

Pere Regull i Riba
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