
 
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/IVA 
.- GRUP C-1) 
 

 

A les 9 hores del dia 1 d’abril de 2009, a l’edifici municipal de “La Fassina”, es constitueix el Tribunal 

Qualificador del concurs-oposició lliure per a proveir una plaça vacant a la plantilla d’aquest 

Ajuntament d’administratiu/iva, grup C-1. Presideix el Tribunal la cap del departament de Recursos 

Humans, Susana Ramos Martín, assistida per la tècnica del seu departament Almudena Pedreño 

Bueno, amb l’assistència de l’inspector, cap de la Policia Local, Jordi Alemany Iglesias, del 

representant de la Direcció General d’Administració Local, Joan Espadaler i Poch i de la  representant 

de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Engracia Olivella i Pla, actuant com a secretaria 

Isabel Gonzalo i Dallerès. No assisteix a l’acte cap representant del Comité d’Empresa. 

  

De les 57 persones admeses a la convocatòria, 49 havien justificat posseir el nivell de la llengua 

catalana exigit a la convocatòria i de les 8 persones convocades a la prova, 5 no s’hi han presentat, 2 

han resultat aptes i 1 ha resultat no apta, tal com consta en el llistat adjunt a l’expedient. 

 

Efectuen el primer exercici de la fase de l’oposició, prova psicotècnica, deu de les onze persones que 

s’han presentat a l’examen, per estar, la persona que ocupa interinament el lloc de treball a cobrir, 

exempta de conformitat amb les bases de la convocatòria. Resulten aptes vuit persones. 

 

Es fa constar que l’exercici constava de cinquanta preguntes i que el Tribunal ha decidit eliminar-ne 

una, la núm. 20 per entendre que el seu redactat podia ser objecte de confusió per als aspirants. 

 

Seguidament es presenten les nou aspirants per efectuar la prova teòrica, exercici consistent en 

desenvolupar per escrit dos dels tres temes proposats pel Tribunal. El tribunal planteja tres temes, dels 

quals n’havien d’escollir dos, i en llegir els temes proposats es retiren de la convocatòria set de les 

persones presentades, per la qual cosa només efectuen la prova dos aspirants, resultant amb la 

puntuació següent: Clara Olivella Gil: 6 punts i Mònica Serrano Ripollés: 5 punts. 

 

Efectuen el tercer exercici, consistent en efectuar un exercici pràctic sobre un tema vinculat a les 

funcions pròpies del lloc a cobrir i resulten amb la següent puntuació: Clara Olivella Gil: 7 punts i 

Mònica Serrano Ripollés: 6 punts. 

 

En la fase de concurs s’efectua la valoració dels mèrits al.legats i justificats per les finalistes, i resulta 

una puntuació total de la convocatòria de Clara Olivella Gil: 18.48 punts i Mònica Serrano Ripollés: 

15.55 punts. 

 

Per la qual cosa, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal proposa sigui 

nomenada per a proveir una plaça d’administrativa vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, la 

senyora Clara Olivella Gil.  

 

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores, de la que s'exten la present acta en senyal de 

conformitat..  

 

La presidenta,          La secretaria. 

 

       Els vocals, 

 

 


