
   
 
 

Convocatòria per a la contractació de Plans d’ocupació d’interès públic i caràcter 
social “PER TAL DE RECUPERAR L’EXPECTATIVA DEL DRET DE JUBILACIÓ” 

Aquest Projecte està finançat per la Convocatòria “Programa complementari de 
foment de l’ocupació local 2017-2018”, del seu règim de concertació i de la concessió 

d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” 
 
 
 
NOTES IMPORTANTS: 
 
a) S'informa que, aquelles persones no admeses al procés de selecció per incompliment de 
qualsevol els requisits del programa s'obre un període per a la subsanació dels possibles 
defectes i es podrà presentar una instància de manera presencial a la següent adreça: 
 
- Oficina d’Atenció Ciutadana, al C. Cort, 14, 08720 Vilafranca del Penedès.  
La recepció de les instàncies tindrà lloc a partir de la publicació el mateix dia 15 de setembre 
de 2017 fins les 14:00hs del 22 de setembre de 2017.  
Els aspirants, que dins del termini assenyalat, no esmenin l’exclusió o al·leguin l’omissió, seran 
definitivament exclosos del procés de selecció.  
 
b) L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, mitjançant el Servei d'Ocupació i Formació, no 
assoleix cap tipus de responsabilitat pels possibles efectes que l'acceptació i signatura del 
contracte pugui ocasionar en el treballador, en relació a la possible percepció per aquest de 
qualsevol tipus de prestació per incapacitat.  
 
c) Resta pendent publicar la llista de persones admeses al procés de selecció. Aquesta es 
publicarà el dia 29 de setembre de 2017 a la web : http://www.vilafranca.cat/ 
 
d) En el cas de superar els límits previstos en relació al nombre de participants i la dotació 
econòmica, es procedirà a la realització d’un sorteig per a seleccionar els/les candidats/es pels 
diferents llocs de treball fins esgotar la partida pressupostària. 
 
e) El 29 de setembre de 2017 es publicaran les llistes de les persones seleccionades, i s’indicarà 
el dia, l’hora i el lloc així com, la documentació a aportar per a la formalització dels contractes 
laborals amb la modalitat de Plans d’ocupació. 
 



   
 
 
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ. 
 

 

NÚM 
REGISTRE 

DNI/NIE MOTIU DE L’ADMISSIÓ PROVISIONAL 

2017011076 11700465C Li falten menys de 3 anys de cotització  

2017011128 48027430A Li falten menys de 3 anys de cotització 

2017011057 X4052986H Li falten menys de 3 anys de cotització 

2017010871 37650321B Li falten menys de 3 anys de cotització 

2017010805 38409950L Li falten menys de 3 anys de cotització 

2017011150 38053310V Li falten menys de 3 anys de cotització 

2017011225 77085394C Li falten menys de 3 anys de cotització 

2017011208 77089762H Li falten menys de 3 anys de cotització 

 
 
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES NO ADMESES PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER NO 
HAVER PRESENTAT LA DOCUMENTACIÓ REQUIRIDA. 
 
 

NÚM 
REGISTRE 

DNI/NIE MOTIU DE LA NO ADMISSIÓ PROVISIONAL 

2017011279 49765391S No aporta VIDA LABORAL actualitzada 

2017011186 25558827P No aporta VIDA LABORAL actualitzada 

2017011321 149311095S No aporta VIDA LABORAL correcta 

2017011312 37978032F No aporta VIDA LABORAL correcta 

2017011235  No aporta DNI 

2017010830  No aporta DNI 

2017010827  No aporta DNI 

 
 
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES NO ADMESES PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER NO 
COMPLIR AMB LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS AL PROGRAMA. 
 

NÚM REGISTRE DNI/NIE MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

2017010892 X3872925R No compleix el requisit d'inscripció DONO 

2017011120 X4519891T No compleix el requisit d'inscripció DONO anterior al 03/07/2017 

2017010807 38053296A No compleix el requisit d'inscripció DONO anterior al 03/07/2017 

2017011241 35006683Q No compleix criteris de selecció (edat) 

2017011231 77289128C No compleix criteris de selecció (edat) 

2017011367 35047623Q No compleix criteris de selecció (edat) 

2017011219 Y2534203P No compleix el requisit (mínim de 56 mesos cotitzats) 

 
 
 



   
 
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES NO ADMESES PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER NO 
ADEQUACIÓ A LES POSSIBILITATS DE CONTRACTACIÓ DEL PROGRAMA 
 
 

NÚM 
REGISTRE 

DNI/NIE MOTIU DE L'EXCLUSIÓ 

2017010869 X3773371Z Li falten més de 4 anys de cotització per accedir a la prestació contributiva 

2017011134 X1394316X Li falten més de 4 anys de cotització per accedir a la prestació contributiva 

2017010837 38768007N Li falten més de 4 anys de cotització per accedir a la prestació contributiva 

2017010800 X1454057C Li falten més de 4 anys de cotització per accedir a la prestació contributiva 

2017011003 13075386R Li falten més de 4 anys de cotització per accedir a la prestació contributiva 

2017011364 42970862P Ja ha cotitzat 15 anys i per tant té dret a la pensió contributiva 

2017011299 33820858W Ja ha cotitzat 15 anys i per tant té dret a la pensió contributiva 

2017010824 77089676R Ja ha cotitzat 15 anys i per tant té dret a la pensió contributiva 

 
 
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES NO ADMESES PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER NO ADEQUACIÓ 
A L'OBJECTIU DEL PROGRAMA (Necessitats de cotització per accedir a la jubilació) 
 

NÚM 
REGISTRE 

DNI/NIE MOTIU DE L'EXCLUSIÓ 

2017010863 36959916C Ja ha cotitzat els anys suficients però no té l'edat de jubilació 

2017010881 37727554X Ja ha cotitzat els anys suficients però no té l'edat de jubilació 

2017010829 27906794C Ja ha cotitzat els anys suficients però no té l'edat de jubilació 

2017010942 77089993L Ja ha cotitzat els anys suficients però no té l'edat de jubilació 

 
 
 
La qual cosa es comunica per a general coneixement. 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Manel Montfort Guasch  
Tinent d’alcalde   

 

 

Vilafranca del Penedès, 21  d’agost de 2017 
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