
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. UNA PLAÇA  DE TÈCNIC/A AUXILIAR 
DE DELINEACIÓ 
 
Vilafranca del Penedès, 9 de març de 2009 

 

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, com a personal funcionari, d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Delineació (grup 

C1, subescala de Tècnics Auxiliars). Presideix el Tribunal la Tècnica de Recursos Humans 

de l’Ajuntament Susana Ramos i Martín; actuen com a vocals Marta Martínez i Marín (Cap 

de Serveis Urbanístics de l’Ajuntament), Encarna Ariza i Escobar (Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat), i Jaume Armengou i Martí (representant del 

comitè unitari de personal de l’Ajuntament).  Exerceix com a secretari del Tribunal el de la 

corporació,  Francesc Giralt i Fernàndez . No ha comparegut (havent-se excusat avui 

mateix) el representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Francesc 

Fernández i Ferran.  

 

Es constata que s’han admès al concurs-oposició un total de 16 persones. Quant al 

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

(d’exempt) en el quadre annex 1 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 van ser cridats a sotmetre’s a 

una prova supervisada pel Servei Local de Català i que el Tribunal vàlida. Carlos Luis 

Marín no s’hi va presentar (resta eliminat), i Amada Montanà és declarada no apta (resta 

també eliminada), mentre que es declaren aptes Teresa Bardalet i Míriam Puigdellívol. 

 

Cridats els aspirants admesos i no eliminats, es presenten únicament Lluïsa Cisa, Araceli 

Expósito, Julio Felipe, José Luis Pérez i Claudio Pérez Rejón (5 aspirants en total). 

 

Tots ells (tret de Lluïsa Cisa, que d’acord amb les bases es trobava exempta 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 2 d’aquesta acta (columna 

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

aprovades amb la NA (no apte). Julio Felipe resta eliminat del procés, pel fet d’haver estat 

declarat no apte en aquesta prova. 

 

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

consistent en desenvolupar dos temes a triar entre tres proposats pel tribunal. Es proposem 

el tema 8 comú i els temes 1 i 3 específics). Els resultats  consten en la columna “prova 

teòrica” de l’annex 2. Resten eliminats del procés selectiu, en no arribar al mínim de 5 

punts, els aspirants Claudio Pérez Rejón i Araceli Expósito. 

  

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

pràctica sobre assumptes de delineació). Les puntuacions atorgades figuren en l’annex 2 

d’aquesta acta (columna “prova pràctica”).  

 



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 (Lluïsa Cisa i José Luis Pérez), però únicament aquells que s’han justificat 

documentalment. S’incorporen a l’annex 1, en les columnes corresponents, les puntuacions 

atorgades respecte dels mèrits establerts en les bases. El tribunal acorda que no és 

necessària la celebració d’entrevista. 

 

Les puntuació total obtinguda pels 2 aspirants finals no eliminats és la que consta en el 

quadre annex 2 (apartat “total”). 

 

Es fa constar que totes les decisions del tribunal s’han adoptat per unanimitat. 

 

Per tant, el Tribunal proposa el nomenament com a Tècnica Auxiliar de Delineació 

(personal funcionari) de la persona amb una puntuació total superior (18,25 punts), que és 

Lluïsa Cisa i Mercadé. 

 

L’aspirant José Luis Pérez Cuerda, d’acord amb les bases, passa a formar part de la borsa 

de treball per a possibles i futures contractacions interines o temporals. 

 

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. 

 

 

 

 La presidenta del Tribunal,    El secretari, 

 

 

 

 

Susana Ramos i Martín    Francesc Giralt i Fernàndez 

  

 

 

   Els altres membres del Tribunal, 


