RESOLUCIÓ.- Vilafranca del Penedès, 18 de juliol de 2017
En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria que han de regir el procés
selectiu d’2 places de Psicòleg/a, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de data 30 de gener de 2017.
Vist que el Tribunal de selecció va realitzar la valoració de mèrits d’acord amb allò previst al
punt 6.b) de les bases reguladores, convidant als aspirants que varen superar els 5,5 punts
a presentar el Pla d’acció: “Servei d’atenció a col·lectius vulnerables des d’una perspectiva
clínico-social: un enfoc sobre víctimes de violència de gènere i/o infants en situació de risc
social” d’acord amb allò previst a la base 6.c), en el termini màxim de 15 dies naturals des
de la publicació de l’acta.
Vist que ha finalitzat l’esmentat termini el passat 14 de juliol, havent presentat Pla d’acció 8
dels aspirants convocats.
Atès que el Tribunal de Selecció proposa convocar a 7 dels aspirants que han presentat
memòria, vist que consideren que el treball presentat per l’aspirant Joan Baptista Tous
Verges no compleix els requisits i requeriments mínims establerts a les bases reguladores
del procés selectiu atès que de la lectura prèvia es considera que la valoració és de no apte,
sense possibilitat que en la presentació de la mateixa pugui revertir l’esmentada puntuació.
DISPOSO:
Convocar als aspirants/tes que es relacionen a continuació i en l’horari assenyalat, el dia 25
de juliol de 2017, a l’Edifici l’Enològica (C/Amàlia Soler, 23-29, Vilafranca del Penedès), per
a la realització de la defensa del Pla d’Acció previst al punt 6 c) de les bases reguladores.
8:00: Montserrat González Martínez
9:00: Isabel Ruiz Padilla
10:00: Maria Rosario Mateo Pérez
11:00 Maria Isabel Martí Torres
12:00: Olga Armengol Vázquez
13:00: Ester Olivella Capellades
14:00: Esther Serret Beltrán
Els aspirants podran fer ús d’ordinador, canó de projecció i eines anàlogues per tal de
realitzar la presentació si ho consideren oportú. Cal comparèixer degudament identificat per
a la realització de la defensa.
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