
 
 
 
ACTA CONVOCATORIA PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA.- Grup C2 (assimilat) 
 

 

A Vilafranca del Penedès, el dia 16 de març de 2009, a l’edifici municipal de La Fassina 

es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs oposició lliure per a la provisió 

d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva  reservada a persones que tinguin la condició 

legal de disminuït permanent i amb capacitat per exercir les funcions de lloc de treball 

objecte de la convocatòria, sota la presidència de la tècnica de Recursos Humans, 

Susana Ramos, i amb l’assistència  del representant de la Direcció General 

d’Administració Local, Joan Espadaler i Poch, de l’inspector, cap de la Policia Local, 

Jordi Alemany Iglesias i de Isabel Gonzalo i Dallerès, com a secretaria. No assisteixen  

els representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ni del Comitè 

d’Empresa convocats a l’acte.   

 

Han estat admeses a la convocatòria nou persones, de les que cinc han justificat tenir els 

coneixements mínims de català exigit en la convocatòria, una va aprovar l’examen 

efectuat a l’efecte i tres no l’han superat. 

 

Es presenten a les proves quatre de les sis persones que podien fer-ho, començant les 

proves amb el primer exercici, que consisteix en la realització d’una prova psicotècnica, 

resultant totes elles aptes. 

 

Seguidament realitzen la prova teòrica del  segon exercici consistent en contestar en el 

termini d’una hora un qüestionari tipus text, puntuant les qüestions encertades i 

descomptant 0.25 punts per les contestades erròniament. Superen l’exercici Ivan 

Pacheco Martín, amb 5.96 punts i Núria Montané Vàrias amb 5.12 punts. 

 

Finalment efectuen el tercer exercici,  prova pràctica consistent en la elaboració de tres 

documents administratius, a partir del supòsit teòric que els ha facilitat el Tribunal. 

Supera l’exercici el senyor Ivan Pacheco Martín, amb 6.5 punts. 

 

Es valoren els mèrits presentats i justificats documentalment del finalista, resultant amb 

una puntuació total de 13.71 punts  

 

Així doncs aquest Tribunal proposa sigui nomenat per ocupar la plaça d’auxiliar 

administratiu objecte d’aquesta convocatòria, el senyor Ivan Pacheco Martín. 

 

 

La presidenta,      La Secretaria, 

 

Els vocals, 

 

 


