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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR: RESOLUCIÓ PREGUNTES TIPUS 

TEST I SUPÒSITS PRÀCTICS PREVIST AL PUNT 6è DE LES BASES 
REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU D’UN/A CAP DE GRUP  
 

Vilafranca del Penedès, 1 de juny de 2022 
 

A les 09:00h es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs específic 
convocat per a la selecció d’un/a Cap de Grup per al Servei de Via Publica, a 

l’Edifici de l’Enològica,  de Vilafranca del Penedès.  
 
Presideix el Tribunal el Senyor Ricard Faz Blazquez (Cap del servei de Via 

Pública), com a Secretari el Senyor Eduard Marcó Albertí (Secretari de la 
Corporació) i com a Vocals: la Senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del 

Servei de Recursos Humans i Organització) la Senyora Rosa Cabestany 
Suriol (Cap del Servei de Manteniment de Via Pública) i la senyora Rosa 

Carbó Enrich, de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles (a proposta de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya). 
 

La prova s’ha iniciat a les 09:36, assistint 6 aspirants, la totalitat de les 
persones admeses en el Decret Definitiu. Es fa entrega de les preguntes 

tipus test i els supòsits pràctics (consistent en respondre 25 preguntes tipus 
test més 11 supòsits pràctics), donant un termini de 1 hora i 30 minuts com 
a temps màxim per a la resolució de les mateixes.  

 
Per a cada pregunta tipus test contestada correctament es comptabilitzen 

0,23 punts. Les preguntes contestades erròniament no descompten. No es 
valoren les preguntes no contestades. A les preguntes dels supòsits 
pràctics, la puntuació màxima és de 0,75 punts per a cadascun dels 

supòsits. La puntuació màxima de les preguntes tipus test i els supòsits 
pràctics és de 14 punts, sent necessari obtenir una puntuació mínima de 7 

punts en total per superar la prova. 
 
Els resultats obtinguts són els següents: 

 
NA: No apta/e 

 

COGNOMS I NOM DNI Puntuació total  
preguntes tipus test i supòsits pràctics 

(max. 14 / min 7) 

Company Vidal, Xavier 771****3Y 8,68 

Gimenez Becerro, Adria 4763****C 9,87 
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COGNOMS I NOM DNI Puntuació total  
preguntes tipus test i supòsits pràctics 

(max. 14 / min 7) 

Macias Domingo, Robert ****3347W 9,18 

Marjanet Serrano, Antonio 4****738H NA 

Mulero Ortega, Juan Jose 43****69H NA 

Prado Calvache, Crsitina 466****8K NA 

 
 
 

Tal i com indiquen les bases reguladores del procés, en el seu punt 6, 
els/les aspirants que han superat la prova han de presentar aquella 

documentació acreditativa dels requisits i/o mèrits previstos en les bases en 
el  termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la 
present acta a la web municipal. 

 
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén 

aquesta acta que signen el president i els vocals del Tribunal.  
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