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RESOLUCIÓ:

Que formula el tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Projecció Exterior que subscriu, 

Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en data 23 de 
febrer de 2017, aprovà el 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, que te per finalitat donar suport als ens 
locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma 
preventiva com pal·liativa, i ha comunicat la distribució del ajuts al territori i en 
concret a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Atès que dins dels ajuts de la línia a) Modalitat de suport als plans locals 
d’ocupació, es va preveure reservar una part per fer contractació de persones 
amb Plans d’Ocupació que tinguin expectativa de jubilació però els falti una part 
de cotització per tenir dret a la jubilació.
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017 va aprovar els 
criteris que s’havien de fer servir per tal que la selecció de les persones 
proposades per a ser contractades amb aquesta modalitat de Plans d’Ocupació 
fos el més objectiva possible.
 
Atès que s’han rebut 34 sol.licituds i un cop aplicats els criteris aprovats i 
atenent a les al.legacions presentades, 

RESOLC:

1. Declarar NO ADMESES DEFINITIVAMENT,  a les 29 persones que seguidament 
es detallen, de les quals es relaciona el número de registre d’instància i el DNI, 
per no complir amb alguns dels criteris aprovats per fer la selecció de la 
contractació de Plans d’Ocupació d’Interès Públic, un cop s’ha procedit a la 
valoració de les al.legacions presentades. 

NÚM REGISTRE DNI/NIE
2017010892 X3872925R
2017011120 X4519891T
2017010807 38053296A
2017011241 35006683Q
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2017011231 77289128C
2017011367 35047623Q
2017011219 Y2534203P
2017012663 14931109S
2017012663 14931109S
2017012979 25558827P
2017010869 X3773371Z
2017011134 X1394316X
2017010837 38768007N
2017010800 X1454057C
2017011003 13075386R
2017011364 42970862P
2017011299 33820858W
2017010824 77089676R
2017010863 36959916C
2017010881 37727554X
2017010829 27906794C
2017010942 77089993L
2017010830
2017012663 14931109S
2017012979 25558827P
2017012979 25558827P
2017012656 49765391S
2017012719 37978032F
2017012718 77279096Q
2017011150 38053310V
2017011225 77085394C
2017011128 48027430A

2.a) Declarar ADMESES DEFINITIVAMENT, a les 5 persones que seguidament es 
detallen,  de les quals es relaciona el número de registre d’instància i el DNI, per 
complir amb tots els requisits previstos per la selecció.

NÚM REGISTRE DNI/NIE
2017011057 X4052986H
2017010871 37650321B
2017010805 38409950L
2017012654 77089889F
2017011208 77089762H
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2.b) Les persones seleccionades, rebran una comunicació on se’ls indicarà el dia, 
hora i el lloc on s’hauran de presentar, així com la documentació a aportar per a 
la formalització dels contractes laborals amb la modalitat de Plans d’Ocupació.

http://www.vilafranca.cat/validacio
Joan Manel Montfort i Guasch

El Tinent d'Alcalde

Eduard Marcó i Alberti

Davant meu,

El secretari
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