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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ 
D’UN TÈCNIC/A GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL ADSCRIT A INTERVENCIÓ 
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS. 
 
Vilafranca del Penedès, 20 de març de 2018. 
 
A les 9h es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs-oposició convocat per a la 
selecció, com a personal funcionari, d’una plaça de Tècnic/a de Gestió  d’Administració 
Especial (grup A2) a l’edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès.  
 
Presideix el Tribunal, l’Interventor General de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el 
senyor Antoni Peiret de Antonio; actuen com a vocals el senyor Francisco Javier Martínez 
Gilaberte, Interventor General de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs; el senyor Francesc 
Giralt i Fernàndez, Director de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, la senyora Raquel del Hoyo Rodríguez, tècnica del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, i el senyor Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i 
Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que realitza les tasques de Secretari 
del Tribunal. 
 
Obert l'acte, són cridats tots els aspirants admesos al procés selectiu, assistint una única 
aspirant dels admesos en el corresponent Decret. D’acord amb allò previst al punt 6.1 de les 
bases reguladores del procés selectiu, s’informa a l’aspirant present que ha de desenvolupar 
els temes 43 i 52 del temari específic, per a la realització de la prova de caràcter teòric així 
com se li entrega el supòsit pràctic, l’enunciat del qual s’acompanya en l’expedient, donant 
un termini màxim de 3 hores per a la seva realització, amb els següents resultats: 
 

COGNOMS I NOM PROVA TEÒRICA PROVA PRÀCTICA 

MARTINEZ GRAU, MARIA JOSEP 9 10 

 
Un cop finalitzada la correcció dels exercicis, en haver superat l’aspirant la puntuació 
mínima exigida, es procedeix a realitzar la valoració de mèrits prevista a la fase de concurs, 
conforme a allò previst en el punt 6.4 de les bases reguladores del procés, amb les 
següents valoracions: 
 

COGNOMS I NOM 
EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL 

FORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA 

MARTINEZ GRAU, MARIA JOSEP 4 4 

 
 
A continuació es convoca a l’aspirant que ha resultat apte, a la realització de l’entrevista 
personal, tal i com estableixen les bases reguladores del procés en el punt 6.5; sent aquest 
el resultat.   
 

COGNOMS I NOM ENTREVISTA 

MARTINEZ GRAU, MARIA JOSEP 3 
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Per tant, el Tribunal acorda proposar el nomenament com a funcionària de carrera com a 
Tècnic/a de Gestió d’Administració Especial a la senyora Maria Josep Martínez Grau, que 
amb una puntuació final de 30 punts ha obtingut la puntuació més alta del concurs-oposició. 
 
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta 
que signen les persones membres del Tribunal. 
 
 
El president,         El secretari 
 
 
 
 
 
 
Els vocals,               Vocal a proposta EAPC 
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