
 

 

 

 

 

 

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 en propietat  una plaça de Tècnic/a Auxiliar de 

Delineació, escala d’Administració Especial, subescala Tècnics Auxiliars, Grup C1, 

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: 
 

Bardalet Marquès, Teresa 

Batet Soler, Anna 

Cisa Mercadé, Lluïsa 

Expósito Budia, Araceli 

Felipe Monfort, Julio 

Gómez Sánchez, José Antonio 

Marín Benítez-Dávila, Carlos Luis 

Montañà i Artès, Amada 

Nogué Cuadrado, Montserrat 

Pérez Cuerda, José Luis 

Pérez Gómara, M. Rosa 

Pérez-Rejón Lambelet, Claudio 

Puigdellivol Galisteo, Míriam 

Serrano Roca, Sílvia 

Vives Segú, Natàlia 

 

Exclosos/es: 
 

Espín Agüera, Daniel 

García Quiñones, Belén 

Guillaumes Sánchez, Raquel 

Martínez Rodríguez, Trinidad 

Olivella Montserrat, Mireia 

Puig Castellví, Oriol 

Roldán Dobla, Elizabeth 

Silva Marín, M. Asunción 



La senyora Olivella per presentar la instància fora de termini i la resta d’aspirants per no 

disposar de la titulació requerida  a les bases. 

 
Segon.- Aquesta llista restarà elevada a definitiva si abans del dia 5 de desembre de 

2008 no es presenta cap reclamació. 

 
Tercer.- Requerir a la senyora Natàlia Vives Segú per tal que justifiqui, abans del dia 5 

de desembre de 2008, estar en possessió de la titulació que al·lega. Cas que no ho faci, 

quedarà automàticament exclosa del procés selectiu. 

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

 

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

Suplent         : Susana Ramos Martin, 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 Urbanísitcs. 

Suplent         : Un dels caps de servei d’Urbanisme. 

 

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

                       d’Administració Pública de Catalunya. 

Suplent         : Pere Martínez Teruel, membre designat per l’Escola d’Administració  

                       Pública de Catalunya.             

 

Vocal            : Encarna Ariza, membre designada per la Direcció General  

                       d’Administració Local. 

Suplent          : Joan Zaguirre, membre designat per la Direcció General  

                       d’Administració Local. 

 

Vocal            : Un/a membre designat per la Junta de Personal. 

 

Cinquè.- 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 estar en possessió del certificat corresponent: 

 

Bardalet Marquès, Teresa 

Felipe Monfort, Julio 

Gómez Sánchez, José Antonio 

Marín Benítez-Dávila, Carlos Luis 

Montañà i Artés, Amada 

Puigdellivol Galisteo, Míriam 

Vives Segú, Natàlia (cas que aporti la documentació requerida) 



 

 

- El dia 9 de març 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 11 del mateix mes. 

 

- Roman exempta de fer el psicotècnic la senyora Lluïsa Cisa Mercadé, 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 

    


