
 

 

 

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. PLAÇA   TECNIC/A DE CULTURA 
 

 

 

Vilafranca del Penedès, 19 de gener de 2009, a les 9 hores, a la Casa de la Vila, es constitueix 
el Tribunal Qualificador del concurs de mèrits lliure convocat per a la provisió, de forma 
indefinida, amb caràcter laboral d’una plaça  de Tècnic/a  de Cultura. Presideix el Tribunal el 
Cap del departament de Recursos Humans, Joan Sau i Pagès, actuen com a vocals el cap del 
departament de Cultura, Àngel Hom i Bagé, el representant de la Direcció General 
d’Administració Local, Xavier Sàez de Guinoa, el representant de l’Escola d’Administració 
Local, Jordi Caballé i Andreu i la representant del Comité d’Empresa, Montserrat Càmara 
Pérez.  Exerceix com a secretaria del Tribunal Isabel Gonzalo i Dallerès, per delegació del de 
la corporació.  
 
Tres de les cinquanta-set persones admeses inicialment a la selecció no havien justificat tenir 
els coneixements exigits de la llengua catalana, i en la convocatòria per a fer les corresponents 
proves va resultar que una persona no es va presentar i dues no van aprovar els exàmens, per 
tant van resultar excloses. 
 
S’ha procedit a efectuar la valoració dels mèrits justificats documentalment pels aspirants, de 
conformitat amb la taula establerta en les bases de la convocatòria, resultant la puntuació que 
reflexa el llistat annex i fent constar que la persona que ha obtingut la màxima puntuació ha 
estat la senyora Lídia Romeu Rovira, amb un total d’11.35 punts. 
 
Per la qual cosa, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal proposa 
sigui nomenada per a proveir de forma indefinida una plaça  de Tècnica  de Cultura la senyora 
Lídia Romeu Rovira.  
 
I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 12,30 hores, de la que s'exten la present acta amb 
senyal de conformitat..  

 
El president,                  La secretaria. 

 
 
 
 
       Els vocals, 
 

 


