
 
 
   
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
AUXILIAR D’HABITATGE.- GRUP C1 (assimilat)  
 

 

A les 9 hores  del dia 23 de febrer de 2009, a l’edifici municipal de “La Fassina”, es 

constitueix el Tribunal Qualificador del concurs-oposició lliure per a proveir una plaça vacant 

a la plantilla d’aquest Ajuntament de Tècnic/a Auxiliar d’Habitatge, sota la presidència del 

Cap del Departament de Recursos Humans, Joan Sau i Pagès, del representant de la Direcció 

General d’Administració Local, Joan Gasull i Calls, de la Tècnica responsable del 

Departament d’Habitatge, Rosa Blasco Barnès, del representant del Comité d’Empresa 

Francesc Ruscalleda Lafuerza i de Isabel Gonzalo i Dallerès com a secretaria del tribunal.  

 

Es presenten a les proves  set de les vint persones admeses a la convocatòria, havent totes 

elles justificat posseir els coneixements mínims de la llengua catalana exigits a les bases de la 

convocatòria. 

 

El primer exercici de la fase d’oposició consistent en la prova psicotècnica és realitzada per 

sis de les persones presentades ja que de conformitat amb l’apartat b) 1) de les bases la 

persona que està ocupant interinament la plaça està exempta de realitzar-la. Resulten  aptes 

quatre de les cinc persones que han efectuat la prova. 

 

En segon lloc realitzen la prova teòrica consistent en contestar per escrit dos dels tres temes  

extrets per sorteig dels temes que consten en el programa. Superen la puntuació mínima 

Antonia Chacon,  amb 5 punts, Olímpia Gonzalez amb 5 punts i Roger Pla amb 8 punts. 

 

El tercer exercici, prova pràctica consistent en emetre per escrit un supòsit proposat pel 

Tribunal de temes vinculats a les funcions pròpies de la plaça a proveir. Superen aquesta 

prova  Antonia Chacón Galvez 6 punts i Roger Pla Güell 8 punts. 

 

En la fase de concurs es valoren els mèrits aportats i justificats pels dos finalistes, resultant 

una puntuació final total de: Antonia Chacón Galvez:11.1 punts i Roger Pla Güell: 22.5 punts     

 

Per la qual cosa, i de conformitat amb les bases, aquest tribunal proposa sigui nomenat per 

ocupar la plaça de Tècnica Auxiliar d’Habitatge el senyor Roger Pla Güell.  

 

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 13,15 hores, de la que s'exten la present acta en 

senyal de conformitat..  

 

El president,          La secretaria. 

 

       Els vocals, 

 

 

 

 

 


