
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ 
 

 

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

concurs de mèrits lliure per a proveir de forma indefinida una plaça d’encarregats i 

personal qualificat d’oficis, assimilada al grup C2, adscrita al lloc de treball de Cap de 

Grup de Serveis, 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: 
 

Fernàndez i Checa, Manuel 

Fernández Poley, Carlos Javier 

Fuentes Masip, Antonio 

Guerra Cañamero, Francisco 

Hernández Hervás, Fernando 

Llenas Domingo, Antoni 

Navarro Corral, César 

Rion Serra, Josep 

 

Exclosos/es: 
 

Cap 

 
Segon.- Aquesta llista serà definitiva si abans del dia 2 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. 

Suplent         : Susana Ramos Martín, Tècnica de Recursos Humans. 

 

Secretari       : Francesc Giralt Fernández, Secretari. 

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

 

Vocal            : Josep Cortés Llaó, Cap de Serveis Viaris. 

Suplent         : Ricard Faz Blàzquez, Cap de Servei de Manteniment de Via Pública. 

 



 

 

Vocal            : Olivia Ortiz Ortega, membre designada per l’Escola d’Administració     

                        Pública de Catalunya. 

Suplent         : Pedro Vizuete Mendoza, membre designat per l’Escola d’Administració  

                       Pública de Catalunya.             

 

Vocal             : Joan Zaguirre, membre designat per la Direcció General  

                        D’Administració Local. 

Suplent          : Joan Espadaler, 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 10 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: 

 

Fuentes Masip, Antonio 

Guerra Cañamero, Francisco 

Rion Serra, Josep 

 

 

- El tribunal qualificador es reunirà per a la valoració dels mèrits dels/de les aspirants el 

proper dia  15 de desembre  d’enguany, a les nou del matí, a la Casa de la Vila. 

 

 

Vilafranca del Penedès, 17 de novembre de 2008   

 

 

L'Alcalde                                                                                      Davant meu, el Secretari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Esteve i Robert 


