ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
Regidoria d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans
Servei de Recursos Humans

ANUNCI:

Atès que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies de la convocatòria d’una
oferta de treball per proveir un lloc laboral temporal de Tècnic/a Mitjà/ana
d’Informàtica, es fa pública la relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es,
que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions, així com la designació del
tribunal i el calendari de les proves.
Fonaments de dret
1. Constitució Espanyola (art. 103).
2. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic.
3. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al
Servei dels ens locals (art. 63 a 93).
4. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim
local, referent a les atribucions del president de la Corporació.
5. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l’alcaldessa de data 28 de
maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de
2018.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, que
quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.

Llista d’aspirants
Admesos/es

DNI

Català

39397131V

Acreditat

46573201H

Acreditat

47633753V

Acreditat

47637433V

Acreditat

47638048B

Acreditat

47638374S

Acreditat

47836527T

Acreditat

52215040J

No acredita

52216427X

No acredita

52429166E

No acredita

52917206W

Acreditat

53063642C

No acredita

Exclosos/es:
DNI

Català

Motiu de l'exclusió

46967416J

Acreditat

No acredita la titulació
requerida

52912274S

Acreditat

No acredita la titulació
requerida

Contra la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es es podrà interposar reclamació
fins el 12 de novembre de 2018.

SEGON.- Fer públic el nomenament dels membres del tribunal qualificador.

PRESIDENT TITULAR
Imma Navarro Freixedas
Tècnica de Recursos Humans

PRESIDENT SUPLENT
Mònica Jardí Marquès
Tècnica de Recursos Humans

VOCAL TITULAR

VOCAL SUPLENT

Tomás Prados Molina
Cap de Servei TIC

Angel Pintado Casasempere
Tècnic TIC

Carina Sörensen Esqué
Tècnica TIC
Òscar Benadí Garcia
Tècnic TIC
Lluis Padró Farré
Tècnic del Servei d’Informàtica de
l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Marga Carbonell Pujol
Tècnica TIC
Ton Dalmau Llagostera
Tècnic TIC
Mercedes Aguilar Jurado
Cap del Servei d’Informàtica de
l’Ajuntament de Rubí

Secretari: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir
del personal administratiu que correspongui.
L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a allò que preveuen
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
TERCER.- Fer públic el calendari de les proves de selecció.

DIA

HORA

16/11/2018

9.00

Prova de Català*

20/11/2018

9:00

Prova teòrica tipus test

20/11/2018

12:00

Cas Pràctic

26/11/2018

A determinar

PROVA

Entrevista

LLOC
Servei de Català (Rasa
Miquelet, 16 baixos de
Vilanova i la Geltrú)
Sala de Juntes de la UPC
(Av. Víctor Balaguer, s/n, de
Vilanova i la Geltrú)
Sala de Juntes de la UPC
(Av. Víctor Balaguer, s/n, de
Vilanova i la Geltrú)
Sala de Reunions
d’Informàtica (Plaça de la
Vila, 11, 1er pis, de
Vilanova i la Geltrú)

Els candidats que no hagin acreditat el nivell C1 de català, segons consta en la relació
d’aspirants admesos i exclosos, hauran de realitzar la prova.
Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la web municipal
www.vilanova.cat,
a
l’apartat
ofertes
de
treball
https://www.vilanova.cat/html/ajuntament/ofertes_de_treball.html , o en el lloc que
s’indiqui el dia de la realització de la prova.
Vilanova i la Geltrú, 29 d’octubre de 2018
Regidora d’Educació, Ocupació,
Seguretat i Recursos Humans
Glòria Garcia Prieto

