
 

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

DECRET. Vilafranca del Penedès, 2 de juliol de 2018. 
 

Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 3 d’abril de 
2018 una ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2018 en la qual s’inclouen 1 
plaça d’Agent, grup C2, adscrites a la Policia Local, reservada a mobilitat horitzontal. 
  
Atès que es va aprovar el Decret provisional d’admesos i exclosos en data 13 de juny de 
2018, 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 i allò previst en l’article 53.1.h 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: 

 
Admesos: 
 

COGNOMS I NOM 

CASTILLO ARENAS, ANTONIO 

FERNANDEZ VILLALBA, LORENZO 

MORENO FERNANDEZ, ALBERTO 

NAVARRETE MOLINA, DANIEL 

PARDO MUÑOZ, MIGUEL 

REBOLLO PUNYET, ALEJANDRO 

SECO MURIEL, DAVID 

 
 
Exclosos 
 

Cap. 
 
 
Segon.-  Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu. 
 
President:  Senyor Albert Romero Pizarro, Inspector de la Policia Local.  
 
Vocal:  Senyor Víctor Laspalas Zanuy, Cap del servei de Recursos Humans i 

Organització, el qual exercirà les tasques de Secretari del Tribunal. Senyora 
Almudena Pedreño Bueno, com a suplent.  

 
Vocal: Senyor Francesc Longo Gonzalez, membre designat per l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya. Senyor Joan Ramon Fabra Aymerich, com a suplent. 
 
Vocal: Senyor Antonio Mateos Mateos, membre designat per la Direcció General de 

Seguretat Ciutadana. Senyor Antonio Picon Parra com a suplent. 
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Vocal:  Senyor Gustavo Molina Marquez, Sotsinspector de la Policia Local del Prat de 
Llobregat o persona en qui delegui.  

 
 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 

- Els aspirants s’hauran de presentar el dilluns 9 de juliol de 2018, a les 09.00 hores 
del matí, a l’Edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès (C/Amàlia Soler 29); on 
es procedirà a realitzar la prova cultural i seguidament la prova teòrica. 
 

- Els aspirants que superin la prova cultural i la teòrica, s’hauran de presentar el 
divendres 13 de juliol de 2018, a les 09.00 hores del matí, a la zona esportiva 
municipal de Vilafranca del Penedès (Av/Catalunya s/n); on es procedirà a realitzar 
les proves físiques, per a les quals els aspirants hauran d’aportar el corresponent 
certificat mèdic d’aptitud, sent aquest requisit imprescindible. 
 

- Els aspirants/es hauran de comparèixer degudament identificats (presentació del 
DNI, passaport i/o carnet de conduir). 

 
Quart.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la web 
municipal. 
 
 
L’alcalde           El Secretari, 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba 
 


