
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
 
En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria que han de regir en el 
concurs-oposició lliure reservat a persones que tinguin la condició legal de disminuït 
permanent i amb capacitació per exercir les funcions del lloc de treball, per a proveir de 
forma indefinida una plaça d’auxiliar administratiu, assimilada al grup C2, adscrita al 
lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va, aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en la sessió del dia 8 de setembre de 
2008, 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: 
 
Bayod Cueto, Pilar 
Bleda Bautista, Trini 
Claret Valle, M. Antonia 
Gàmiz Torres, Òscar 
Martínez Jiménez, Cristina 
Montané Varias, Núria 
Pacheco Martín, Ivan 
Pérez Matute, Silvia 
Romero Guijarro, José Antonio 
 
Exclosos/es: 
 
Cap. 
 
Segon.- Aquesta llista serà definitiva si abans del dia 5 de desembre de 2008 no es 
presenta cap reclamació. 
 
Tercer.- Requerir a les senyores Trini Bleda Bautista i Silvia Pérez Matute i al senyor 
Òscar Gàmiz Torres, per tal que aportin, abans del dia 5 de desembre de 2008, la 
valoració del grau de disminució feta pel Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya. Cas que no ho facin, quedaran automàticament exclosos del 
procés selectiu. 
 
 
 
 



 
 
 
Quart.- Nomenar el tribunal qualificador per valorar els 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 del Negociat de Secretaria. 
 
Vocal            : Jordi Alemany Iglesias, Inspector Cap de la Policia Local. 
Suplent         : Ramon Dosaigues Santasusana, Sotsinspector de la Policia Local. 
 
Vocal           : Joan Josep López Ferrer, membre designat per l’Escola d’Administració  
                       Pública de Catalunya. 
Suplent         : Isaura Sanz Ortega, membre designada per l’Escola d’Administració   
                       Pública de Catalunya.  
 
Vocal             : Joan Espadaler, membre designat per la Direcció General  
                        d’Administració  Local. 
Suplent          : Joan Gasull, membre designat per la Direcció General  
                        d’Administració Local. 
 
Vocal            : Un/a membre del Comitè d'Empresa. 
 
 
Cinquè.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 
- La prova sobre coneixement de la llengua catalana es durà a terme el proper dia 15 de 
desembre de 2008, a les deu del matí, a l'edifici municipal de l’Escorxador situat al 
carrer Escorxador, número 19-21. 
 
Caldrà que realitzin l'esmentada prova els aspirants que s’esmenten tot seguit , atès que 
no han acreditat documentalment poder quedar-ne exempts: 
 
Bayod Cueto, Pilar 
Claret Valle, M. Antonia 
Gàmiz Torres, Òscar (cas que aporti la documentació requerida) 
Pacheco Martín, Ivan 
Romero Guijarro, José Antonio 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
- El dia 16 de març de 2009, a les nou del matí, es realitzarà el psicotècnic i les proves 
teòrica i pràctica, així com la valoració per part del tribunal dels mèrits que 
constitueixen la fase de concurs. Les esmentades proves es realitzaran a l’edifici de la 
Fassina, avinguda Catalunya, sense número. Cas que no es puguin celebrar totes les 
proves aquest dia, es continuaran el dia 18 del mateix mes. 
 
 
Vilafranca del Penedès, 19 de novembre de 2008   
 
 
L'Alcalde                                                                                      Davant meu, el Secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Esteve i Robert 


