
 

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

DECRET. Vilafranca del Penedès,14 de desembre de 2017. 
 
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 9 d’octubre de  
2017 les bases i la convocatòria per a la selecció d’un Tècnic/a Via Pública adscrita a Serveis 
Urbans, del grup de classificació A, subgrup A2. 
  
Atès que es va publicar el corresponent anunci al DOGC número 7.480 de 24 d’octubre de 
2017, iniciant-se el termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, finalitzant 
el mateix el passat dia 13 de novembre de 2017. 
 
Atès que es va aprovar Decret provisional d’admesos i exclosos, deixant el termini 
corresponent per tal de formular al·legacions, finalitzant el mateix el passat dia 11 de 
desembre de 2017 sense que s’hagi presentat cap mena d’al·legació al respecte. 
 
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’admesos i exclosos del procés selectiu per 1 plaça de 
Tècnic/a Via Pública: 
 
Admesos 
 

COGNOMS I NOM DNI 

CARDENAS LOPEZ, GABRIEL 46721928G 

FREIXEDES GIL, JOSEP 79291092H 

GUARDIOLA RICO, JESUS MODESTO 52154110T 

GUERRERO VELASCO, JUAN ANTONIO 53440978H 

JULIA BAQUES, JOSEP ANTON 77114187V 

JURJO VILLEGAS, NURIA 43552432T 

RODRIGUEZ DORADO, JAVIER 52399972S 

SANROMA MONCUNILL, ANANDA 47112489W 

SERDA BLANCH, ESTER 77114917B 

TRAVE ROIG. M. ANGELS 46634135W 

 
Exclosos 
 
En no disposar de la titulació requerida al punt 2 e) de les bases reguladores el procés 
selectiu: 
 

COGNOMS I NOM DNI 

BATET SOLER, ANNA MARIA 39726756Y 

CASANOVA HERRERA, PAU 46969746C 

SERRANO ROCA, SILVIA 52213496T 

 

Segon.-   Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu. 
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President:   Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
Vocal: Ricard Faz Blázquez, Cap de Serveis Viaris de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès. 
 
Vocal:  Abel Lora Ordaz, Responsable del Servei Municipal d'Obres de l’Ajuntament de 

Cubelles. 
 
Vocal: Almudena Pedreño Bueno, Tècnica del Servei de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
                                           
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 
Es convoca els aspirants admesos per a la realització de la prova pràctica prevista en el 
punt 6.4 de les Bases reguladores el procés selectiu, que preveuen literalment el següent: 

                                           
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions o resoldre algun cas relacionat 
directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base primera, a fi i efecte 
d’avaluar la competència tècnica de la persona candidata, amb inclusió dels seus 
coneixements del terme municipal de Vilafranca, vies públiques, espais dotacionals, 
equipaments, infraestructures i serveis. La qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 
14 punts i serà necessari obtenir un mínim de 6 per a superar aquesta fase i prosseguir el 
procés selectiu. 
 
L’esmentada prova tindrà lloc a l’Edifici l’Enològica (C/Amàlia Soler, 27-29, 08720 de 
Vilafranca del Penedès (Barcelona) el proper dia 18 de gener de 2018 a les 9:00 hores del 
matí. 
 
Quart.- Exposar aquest decret al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la web 
municipal. 
 
L’alcalde           El secretari 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba 
 


