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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU 1 PLAÇA D’ENGINYER 
INDUSTRIAL. 
 
Vilafranca del Penedès, 21 de juliol de 2017. 
 
A les 8:40 hores es constitueix el Tribunal de Selecció amb la presència de tots els membres 
titulars de l’òrgan de selecció: 
 
President:   Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Vocal:  Marta Martínez Marín, Cap de Serveis Urbanístics de l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès. 
Vocal: Francesc Giralt i Fernàndez, Director de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vocal:  Juli Sales Climent, Enginyer Industrial de l’Ajuntament de Sitges. 

 
Els membres del Tribunal són acompanyats i assessorats com assessor amb veu però sense 
vot del senyor Ricard Cano Vila, empleat públic de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
A les 9:00 són presents 2 dels 3 aspirants admesos, procedint-se a l’entrega de l’enunciat i 
dels materials necessaris per a la realització de la prova pràctica prevista en el punt 6.4 de 
les bases reguladores del procés selectiu, constant a l’expedient una còpia de l’enunciat així 
com dels materials entregats als aspirants per tal de realitzar la mateixa i iniciant-se els 90 
minuts que disposen per a la seva realització. 
 
Els aspirants esgoten el termini màxim per a la seva realització, iniciant llavors els membres 
del Tribunal i l’assessor la correcció dels mateixos, amb els següents resultats: 
 

COGNOMS I NOM 
NOTA PROVA 
PRÀCTICA 

ANDREU MESTRE, SALVADOR No apte 

RICA PEDRUELO, SARA No presentada 

SANTACANA ALMIRALL, ROGER 18 

 
Es procedeix a la valoració de mèrits de l’aspirant que ha superat la prova pràctica, senyor 
Santacana que suma un total de 7 punts a la fase de concurs, 6 per experiència professional 
i 1 per formació complementària per acumular un nombre d’hores de formació valorable 
entre 60 i 120 hores. 
 
Atesos els resultats de les proves del procés selectiu el Tribunal de selecció proposa la 
contractació de l’aspirant Roger Santacana Almirall  d’acord amb les previsions de les bases 
reguladores del procés selectiu, i sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la 
sessió del procés selectiu. 
 
El president,           
 
 
 
 
Vocals  
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