
 
 
 
RESOLUCIÓ 
 

En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria que han de regir en el 

concurs de mèrits per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic de grau mitjà, 

assimilada al grup B, adscrita al lloc de treball de Dinamitzador/a Comunitari/ària 

Intercultural, aprovades per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en 

la sessió celebrada el dia 17 de març de 2008, i havent finalitzat el termini per a la 

presentació d'instàncies 

 

HE RESOLT : 
 

Primer.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es a la 

convocatòria. 

 
Admesos/es: 
 

Baltasar Sardà, Mònica 

Boj Vivó, Raquel 

Clavè Escofet, Jaume 

Gallego Zapater, Judith 

Graells Sabaté, Olga 

Martínez Vernis, Jorgina 

Millas Toboso, Eva 

Mishina, Anastasia 

Ramon Montané, Gerard 

Rucio Torres, Laura 

Sadurní Llurba, Jordi 

 

Exclosos/es: 
 
Clusellas Folgoso, Victoria (per no tenir homologada la titulació) 

Viñolo Alonso, Montserrat (per no disposar de la titulació requerida) 

 

 

Segon.- Aquesta llista restarà elevada a definitiva si abans del dia 6 de maig de 2008 no 

es presenta cap reclamació. 

 
 
Tercer.- Nomenar el tribunal qualificador per a la valoració dels 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 de Negociat de Secretaria. 

 



 

 

Vocal            : Joana Sánchez Romero, Responsable del Pla per la Convivència. 

Suplenta       :  Un/a  Tècnica de Serveis Socials. 

 

Vocal            : un/a membre del Comitè d'Empresa. 

 
Quart.- Desenvolupament del procés selectiu: 

 

- La prova sobre coneixement de la llengua catalana es durà a terme el proper dia 8 de 

maig 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 estar en possessió del certificat corresponent: 

 

Boj Vivó, Raquel 

Martínez Vernis, Jorgina 

 

- El tribunal qualificador es reunirà per a la valoració dels mèrits dels/de les aspirants el 

proper dia  19 de maig  d’enguany, a les nou de deu del matí, a la Casa de la Vila. 

 

Vilafranca del Penedès, 21 d’abril de 2008   

 

 

L'Alcalde                                                                                      Davant meu, el Secretari 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Esteve i Robert 


