DECRET. Vilafranca del Penedès, 20 de maig de 2016.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2016, va
aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la
convocatòria per a la provisió interna de 2 places d’Oficial 1a de la Unitat de
Serveis.
Atès que en data 3 de maig de 2016 es va aprovar la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, i havent-se esgotat el termini de 10 dies hàbils per a la
presentació d’ al·legacions a la mateixa.
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’aspirants admesos i exclosos següents:
Aspirants admesos:

NUM. DE REGISTRE
2016004955
Aspirants exclosos:
NUM. DE REGISTRE
2016004786
Per no complir el requisit previst en el punt 3 a) de les bases reguladores del procés
selectiu.
Segon.- Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu.
President:

Ricard Faz Bláquez, Cap del Servei de Manteniment de la Via Pública de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i
Organització que realitzarà les tasques de Secretari.

Vocal:

Fernando Hernández Hervás, Cap de Grup de la Unitat de Serveis de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Assistirà com a observador un membre designat pels representants dels treballadors.
Aquest tindrà veu però no vot en les deliberacions del tribunal i no forma part del
Tribunal de Selecció.
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
Es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova pràctica prevista en el
punt 7.1de les Bases reguladores. L’esmentada prova tindrà lloc a les
dependències de la Unitat de Serveis de Vilafranca del Penedès, situat al
C/Avinyonet, s/n, 08720 de Vilafranca del Penedès (Barcelona) el proper
dia 25 de maig a les 10:00 hores del matí.
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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