
 
 
 
ACTA CONVOCATORIA PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC 
AUXILIAR D’EDUCACIÓ .- Grup C1 
 

 

A Vilafranca del Penedès, el dia 16 de Febrer de 2009, a l’edifici municipal de La 

Fassina es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat per a la 

provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Educació sota la presidència de la Tècnica 

de Recursos Humans, Susana Ramos Martín, i amb l’assistència  del representant de la 

Direcció General d’Administració Local, Joan Zaguirre i Cano, de la representant de 

l’Escola d’Administració Publica de Catalunya, Maite Claramunt Comas, del Tècnic 

responsable del Pla Vila Jove Ruben Calvo Sans, i de Isabel Gonzalo i Dallerès, com a 

secretaria. No assisteix el representant del Comité d’Empresa  convocat a l’acte.   

 

 

Es presenten a les proves sis de les quinze persones admeses a la convocatòria, les quals 

han justificat amb anterioritat que posseeixen els coneixements mínims de  la llengua 

catalana que s’exigien a la convocatòria. 

 

De conformitat amb la base 6.b) 1) de la convocatòria, la persona que està ocupant 

interinament el lloc de treball objecte de la convocatòria resta exempta d’efectuar el 

primer exercici de la fase d’oposició. 

 

Aixa dons, les cinc aspirants efectuen el primer exercici, consistent en la realització 

d’una prova psicotècnica en un termini de vint minuts,  i cap de les aspirants assoleix la 

puntuació mínima, per la qual cosa resulten no aptes i resten eliminades.  

 

Seguidament la única aspirant que resta en la convocatòria efectua  el segon exercici 

consistent en contestar dos  dels tres temes proposats pel Tribunal. El resultat de la 

prova és 5 punts.. 

 

Finalment la finalista efectua el tercer exercici,  prova pràctica consistent en el 

desenvolupament per escrit d’un supòsit d’una temàtica vinculada a les funcions pròpies 

de la plaça objecte de la convocatòria; en resulta una puntuació de 5 punts. 

 

Es valoren els mèrits presentats i justificats documentalment per la senyora Inés Llopart 

i Castellví, i obté un resultat de 5.3 punts. 

 

El resultat final de l’examen de la finalista és 15.3 punts, per la qual cosa, aquest 

Tribunal proposa sigui nomenada per ocupar la plaça de Tècnic Auxiliar d’educació la 

senyora Inés Llopart i Castellví.  

 

 

La presidenta,      La Secretaria, 

 

Els vocals, 

 


