
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ 
 

 

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

concurs-oposicó lliure per a proveir de forma temporal una plaça de tècnic superior, 

assimilada al grup A1, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Superior en Dret del Servei 

de Recursos Humans, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès, en la sessió del dia 5 de febrer de 2010, i un cop finalitzat el 

termini per presentar al·legacions a la resolució d’aquesta Alcaldia de data 22 de març 

de 2010, mitjançant la qual s’aprova la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, així 

com la composició del tribunal qualificador i les dates de les diferents fases del procés 

selectiu 

 

HE RESOLT : 

 

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

 

 

Admesos: 
 

Alajarín Aranaz, Verònica 

Arroyo Bielsa, Míriam 

Carbajo Hernández, Trinidad 

Dichós Martí, David 

Domínguez González, Rosa Mª 

Donaire Robles, Francesc J. 

Foz Hernández, Martí 

Gil Rengel, Núria 

Laspalas Zanuy, Víctor 

Mañé Palau, Núria 

Marcó i Alberti, Eduard 

Martínez Bastos, Torcuato 

Morera Carol, Gabriel 

Peña Villarroya, Jaume 

Ripoll Soler, Ana 

Rubio Navarro, Joana 

Sadurní Llurba, Jordi 

Santacana Santana, Ernest 

Subirana Queralt, Teresa Maria 

 

Exclosos/es: 
 

Cap 

 



Segon.- Declarar exempta de realitzar la prova de català la senyora Teresa Maria 

Subirana Queralt, un cop vista la documentació presentada en el període d’al·legacions. 

 

Tercer.- Nomenar el tribunal qualificador per valorar el concurs-oposició dels/de les 

aspirants. 

 

President:  Francesc Giralt Fernández, Secretari.  

 

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

 

Vocal:  Antonio Peiret de Antonio, Interventor. 

 

Vocal:  Pedro Vizuete Mendoza, Secretari de l’Ajuntament de Sant Sadurní 

d’Anoia. 

  

Vocal:   Antonio Fernández Gallardo, Tècnic assessor en Dret designat per la 

Diputació de Barcelona. 

 

Vocal: Un membre del Comitè d'Empresa. 

 

Assistirà en qualitat d’assessora la tècnica de Recursos Humans, la senyora Almudena 

Pedreño Bueno. 

 

Quart.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 

- Es modifica la data de realització de la prova pràctica així com de la valoració per part 

del tribunal dels mèrits que constitueixen la fase de concurs, de tal manera que enlloc de 

realitzar-se el dia 21 d’abril, tal i com s’havia notificat en la resolució provisional, es 

farà el dia 27 d’abril de 2010, a les nou del matí. Les esmentades proves es realitzaran a 

l’edifici municipal de la Fassina situat a l’Avinguda Catalunya, sense número de 

Vilafranca del Penedès. 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 9 d’abril de 2010   

 

 

L'Alcalde                                                                                      Davant meu, el Secretari 

 

 

 

 

 

Pere Regull Riba 


