
 

 

 

 

 

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 instàncies 

 

HE RESOLT : 

 

Primer.- Aprovar la llista provisional 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.- Aquesta llista serà definitiva si abans del dia 8 d’abril de 2010 no es presenta 

cap reclamació. 

 



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

aspirants. 

 

President:  La persona que exerceixi el càrrec de secretari de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès 

Secretari:  Un/a funcionari o funcionària de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vocals:  1) L’Interventor general de l’Ajuntament i, com a persona suplent, un 

tècnic/a de l’Ajuntament del grup A1. 

 2) Un secretari o secretària, o un interventor o interventora, d’un 

Ajuntament de Catalunya de més de 5.000 habitants, designat per 

l’alcaldia. 

 3) Un/a tècnic/a superior llicenciat o llicenciada en dret, a proposta de la 

Diputació de Barcelona. 

4) Un/a representant dels treballadors, per designació del Comitè 

d'Empresa. 

 

Quart.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 

- La prova sobre coneixement de la llengua catalana es durà a terme el proper dia 12 

d’abril de 2010, a les deu del matí, al Servei Local de Català situat al carrer Pere el 

Gran, número 32, 1r. 

 

Caldrà que realitzin l'esmentada prova els aspirants que s’esmenten tot seguit , atès que 

no han acreditat documentalment poder quedar-ne exempts: 

 

Dichós Martí, David 

Donaire Robles, Francesc J. 

Martínez Bastos, Torcuato 

Rubio Navarro, Joana 

Santacana Santana, Ernest 

Subirana Queralt, Teresa Maria 

 

- El dia 21 d’abril de 2010, a les nou del matí, es realitzarà la prova pràctica, així com la 

valoració per part del tribunal dels mèrits que constituexen la fase de concurs. Les 

esmentades proves es realitzaran a l’edifici municipal de la Fassina situat a l’Avinguda 

Catalunya, sense número. 

 

Vilafranca del Penedès, 22 de març de 2010   

 

 

L'Alcalde                                                                                      Davant meu, el Secretari 

 

 

 

 

 

Pere Regull Riba 


