
 

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. QUATRE PLACES DE 
CONSERGE/JA ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ 
 
Vilafranca del Penedès, 7 de febrer de 2008 

 

A les 9 hores del dia esmentat, i a l’equipament municipal “la Fassina” de Vilafranca del 

Penedès, es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs-oposició convocat per a la 

provisió, amb caràcter laboral i fix, de quatre places de conserge/ja especialista d’Educació 

(grup D, encarregats i personal qualificat d’oficis). Presideix el Tribunal el Cap de 

Recursos Humans de l’Ajuntament Joan Sau i Pagès; actuen com a vocals Josep Santacana 

i Bové (Cap del Servei d’Educació), Abel Santiago Lozano (Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat), i Juan José Lázaro Solé (representant del Comitè 

d'Empresa).  Exerceix com a secretari del Tribunal el de la corporació,  Francesc Giralt i 

Fernàndez . No ha comparegut cap representant de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya.  

 

Es constata que s’han admès al concurs-oposició un total de 33 persones. Quant al 

coneixement exigit de llengua catalana (nivell A), les persones que figuren amb la sigla E 

(d’exempt) en el quadre annex han justificat documentalment tenir el nivell exigit, o bé 

estaven dispensades segons les bases pel fet d’haver superat una prova equivalent a 

l’Ajuntament durant els darrers dos anys. La resta d’aspirants s’han sotmès a una prova 

supervisada pel Servei Local de Català i que el Tribunal vàlida. Tots ells han estat declarats 

aptes. Es fa constar però que no es va presentar a la prova de català Manuel Nomen, qui 

queda apartat del procés selectiu. 

 

Cridats els aspirants admesos, compareixen tots menys les persones que en el quadre annex 

consten com a NP (no presentats), que queden eliminades del procés selectiu.  

 

S’han personat per tant a la celebració de les proves 24 aspirants. Tots ells (tret d’Eva 

Cuello i Filomena Rodríguez, que d’acord amb les bases es trobaven exempts per ocupar la 

plaça interinament)  se sotmeten a la prova psicotècnica (primer exercici de la fase 

d’oposició), i obtenen les qualificacions que consten en l’annex d’aquesta acta (columna 

“prova psicotècnica”). Les persones aprovades consten amb la indicació A (apte) i les no 

aprovades amb la NA (no apte). 

 

Seguidament es porta a terme el segon exercici de la fase d’oposició (prova tèorica tipus 

test). Els resultats  consten en la columna “prova teòrica” de l’annex. Resta eliminat del 

procés selectiu, en no arribar al mínim de 5 punts, l’aspirant Antonio Sánchez. 

  

A continuació els aspirants no eliminats realitzen el tercer exercici de l’oposició (prova 

pràctica sobre la formació d’un allargador telefònic). Aquesta prova ha comptat amb 

l’assessorament tècnic del Sr. Josep Canela, a instàncies del Tribunal. Les puntuacions 

atorgades figuren en l’annex d’aquesta acta (columna “prova pràctica”). Només són 

declarats aptes en aquesta prova  M. Elena Armando, Francesc Esteve, Nemesio García, 

Julián Muela, Montserrat Parellada i Fèlix Villagrasa, restant la resta d’aspirants eliminats 

pel fet de no arribar a 5 punts. El vocal Juan José Lázaro, en contra del criteri de la resta 



 

del Tribunal, fa constar la seva disconformitat pel que fa a la fórmula de puntuació 

d’aquesta prova. 

 

El Tribunal ha valorat, mentre se celebrava la prova pràctica, d’acord amb la taula 

continguda en les bases de la convocatòria, els mèrits dels aspirants fins llavors no 

eliminats, però únicament aquells que s’han justificat documentalment. S’incorporen a 

l’annex, en les columnes corresponents, les puntuacions atorgades respecte dels mèrits 

establerts en les bases. 

 

Les puntuació total obtinguda pels 6 aspirants finals no eliminats és la que consta en el 

quadre annex (apartat “total”). 

 

Per tant, el Tribunal proposa el nomenament com a Conserge especialista d’Educació de 

les quatre persones amb una puntuació superior: Nemesio García Moreno, Fèlix Villagrasa 

Fernández, Francesc Esteve Rovira i M. Elena Armando Carmona. Tots ells (excepte Fèlix 

Villagrasa atesa la seva condició d’interí, d’acord amb les bases) hauran de superar 

prèviament la prova mèdica prevista. 

 

Els aspirants podran triar entre les dedicacions horàries que les bases preveuen segons 

l’ordre de puntuació obtingut. 

 

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que 

signen el president, el secretari i la resta de membres del Tribunal; certifico. 

 

 

 

 El president del Tribunal,    El secretari, 

 

 

 

 

Joan Sau i Pagès    Francesc Giralt i Fernàndez   

 

 

   Els altres membres del Tribunal, 


