
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ 
 

 

En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria que han de regir en el 

concurs-oposició lliure per a proveir de forma indefinida una plaça d’administratiu, 

assimilada al grup C1, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Habitatge, 

aprovades per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, en la sessió del dia 8 de setembre de 2008, i un cop finalitzat el termini per 

presentar instàncies 

 

HE RESOLT : 
 

Primer.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. 

 

 

Admesos: 
 

Aladro Font, Ricard 

Cabrera Ysas, Olga 

Castells Martí, M. Antònia 

Chacon Gàlvez, Antònia 

Díaz Figueras, Diana Estefania 

Fernàndez i Casamitjana, Marta 

García Quiñones, Belén 

González Villena, Olímpia 

Iserte Alemany, Neus 

Laita Mané, Mercedes 

López Ten, Juan Carlos 

Martínez de Pedro, Sònia 

Medina Riambau, Bàrbara 

Montfort Moreno, Mercè 

Pla Güell, Roger 

Prieto Tamayo, Francisca 

Raventós Catasús, M. Mercè 

Romeu Aliaga, Marc 

Romeu Domingo, Oriol 

Trujillo Luque, M. Carmen 

 

Exclosos/es: 
 

Cap 

 

 
 



 
 
Segon.- Aquesta llista serà definitiva si abans del dia 5 de desembre de 2008 no es 

presenta cap reclamació. 

 

Tercer.- Nomenar el tribunal qualificador per valorar els mèrits dels/de les aspirants. 

 

President      : Joan Sau i Pagès, Cap de Servei de Recursos Humans. 

Suplenta      : Susana Ramos Martín, Tècnica de Recursos Humans. 

 

Secretari       : Francesc Giralt Fernández, Secretari. 

Suplenta       : Isabel Gonzalo Dallarés, cap del Negociat de Secretaria. 

 

Vocal            : Marta Martínez Marín, Cap de Serveis Urbanístics. 

Suplent         : Rosa Blasco Barnés, Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge. 

 

Vocal           : Manuel PahissaCasas, membre designat per l’Escola d’Administració  

                       Pública de Catalunya. 

Suplent         : Francesc Fernández Ferran, membre designat per l’Escola  

                      d’Administració  Pública de Catalunya.  

 

Vocal             : Joan Gasull, membre designat per la Direcció General d’Administració   

                        Local. 

Suplent          : Joan Zaguirre, membre designat per la Direcció General  

                        d’Administració Local. 

 

Vocal            : Un/a membre del Comitè d'Empresa. 

 

Quart.- Desenvolupament del procés selectiu: 

 

- La prova sobre coneixement de la llengua catalana es durà a terme el proper dia 15 de 

desembre de 2008, a les deu del matí, a l'edifici municipal de l’Escorxador situat al 

carrer Escorxador, número 19-21. 

 

Caldrà que realitzin l'esmentada prova els aspirants que s’esmenten tot seguit , atès que 

no han acreditat documentalment poder quedar-ne exempts: 

 

Aladro Font, Ricard 

López Ten, Juan Carlos 

Romeu Aliaga, Marc 

 

 

- El dia 23 de febrer de 2009, a les nou del matí, es realitzarà el psicotècnic i les proves 

teòrica i pràctica, així com la valoració per part del tribunal dels mèrits que 

constitueixen la fase de concurs. Les esmentades proves es realitzaran a l’edifici de la 

Fassina, avinguda Catalunya, sense número. Cas que no es puguin celebrar totes les 

proves aquest dia, es continuaran el dia 25 del mateix mes. 

 

 



 

- Roman exempt de fer el psicotècnic el senyor Roger Pla Güell, atès que ocupa la plaça 

en qüestió de forma interina. 

 

 

Vilafranca del Penedès, 19 de novembre de 2008   

 

L'Alcalde                                                                                      Davant meu, el Secretari 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Esteve i Robert 


