
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓ 
 

 

 

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

concurs de mèrits per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic de grau mitjà, 

assimilada al grup A2, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a de Societat de 

Coneixement, aprovades per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en 

la sessió celebrada el dia 9 de juny de 2008, i havent finalitzat el termini per a la 

presentació d'instàncies 

 

 

HE RESOLT : 
 

 

Primer.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es a la 
convocatòria. 

 
Admesos/es: 
 

Baqués Duran, Núria 

Codina Riba, Míriam 

Figueras Calvo, Natalia 

Gallego Zapater, Judith 

Marcé Cumplido, Mercè 

Zafra Soler, Montserrat 

 

Exclosos/es: 
 
Cap 

 

Segon.- Aquesta llista restarà elevada a definitiva si abans del dia 5 d’agost de 2008 no 
es presenta cap reclamació. 

 
Tercer.- Requerir a les senyores Núria Baqués Duran i Míriam Codina Riba per tal que 
acreditin, abans del dia 5 d’agost de 2008, tenir coneixements de l’idioma anglès, nivell 

mig o superior. Cas que no ho facin, quedaran automàticament excloses del procés 

selectiu. 

 

Quart.- Nomenar el tribunal qualificador per a la valoració dels mèrits dels/de les 
aspirants. 

 

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

Suplenta       : Susana Ramos Martín, Tècnica de Recursos Humans. 

 



 

 

Secretari       : Francesc Giralt Fernández, Secretari. 

Suplenta       : Isabel Gonzalo Dallarés, Cap de Negociat de Secretaria. 

 

Vocal            : Anna Guixens Soler, Tècnica de Societat de Coneixement. 

 

Vocal            : Un/a membre del Comitè d'Empresa. 

 
Cinquè.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 

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

proper dia  4 de setembre  d’enguany, a les nou del matí, a la Casa de la Vila. 

 

Vilafranca del Penedès, 21 de juliol de 2008    

 

 

L'Alcalde                                                                                      Davant meu, el Secretari 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Esteve i Robert 


