
 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

DECRET. Vilafranca del Penedès, 21 de novembre de 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de setembre de 
2016, va aprovar, entre altres acords, les Bases específiques que hauran de regir la 
convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’Oficials 1a. Manteniment 
General. 
 
Atès que en data 27 d’octubre de 2016 es va aprovar la llista va aprovar la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos, 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 

INICIAL PRIMER 

COGNOM 

2016012349 A 

2016012956 B 

2016012706   

2016012489 C 

2016013002   

2016011973 D 

2016012865 F 

2016011713 L 

2016012455   

2016012796 M 

2016012967   

2016013032   

2016012937 P 

2016013028   

2016012230   

2016012665 R 

2016013041 S 

2016012705   

2016012837   
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2016013000   

2016012530   

2016012880 T 

2016012892   

2016012914 V 

2016012239   

 
 
Aspirants exclosos 

Per no disposar de la titulació exigida a les bases de la convocatòria 

 

NUM. DE REGISTRE 
INICIAL PRIMER 

COGNOM 

2016012612 C 

2016012783 
 

2016012949 G 

2016012891 
 

2016012524 H 

2016012915 L 

2016012631 
 

2016012751 M 

2016013048 R 

2016012177 T 

 

 

Sol·licituds presentades fora de termini: 
 

NUM. DE REGISTRE 
INICIAL PRIMER 

COGNOM 

2016013136 S 

 
Segon.-  Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu. 
 
President:  Ricard Faz Blázquez, 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, exercint també les tasques de Secretari de l’òrgan del 
procés selectiu. 

 
Vocal: Marc Pascual Pons, Cap de Grup de la Unitat de Serveis de l’Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès. 
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Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 
Es convoca les aspirants admeses per a la realització de la prova pràctica prevista 
en el punt 7.4 de les Bases reguladores el procés selectiu, que preveuen literalment 
el següent: 
 
Consistirà en la resolució escrita de preguntes i supòsits pràctics relacionats amb les 
funcions i competències pròpies d’un Oficial 1a de Manteniment General. Les preguntes i 
supòsits tendiran també a comprovar els coneixements bàsics de l’aspirant sobre la situació 
de Vilafranca quant a població, vialitat, equipaments i activitats d’interès generals, ja que 
aquests coneixements són d’interès per a la millor execució de les tasques de manteniment. 
La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 14 punts i serà necessari obtenir un 
mínim de 7 punts per superar-la. 

 
L’esmentada prova tindrà lloc a l’Edifici Municipal La Fassina (Av/Catalunya s/n, 
08720 Vilafranca del Penedès) el proper dia 28 de novembre a les 9:30 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 


