
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
SUPERIOR EN DRET ADSCRIT AL SERVEI DE RECURSOS HUMANS .- GRUP A-1) 
 

 

A les 9 hores del dia 27 d’abril de 2010, a l’edifici municipal de “La Fassina”, es constitueix el Tribunal 

Qualificador del concurs-oposició per a proveir una plaça vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament de Tècnic/a 

Superior en Dret, grup A-1(assimilat). Presideix el Tribunal el secretari de la Corporació, Francesc Giralt i 

Fernàndez, assisteixen l’interventor de fons municipals, Antoni Peiret de Antonio, el secretari-interventor de 

l’Ajuntament de Sant Sadurní, Pedro Vizuete Mendoza, el tècnic de la Diputació de Barcelona, Antonio 

Fernàndez Gallardo i el representant del Comité d’Empresa, Joan Anton Fernàndez Moreno, actuant com a 

secretaria Isabel Gonzalo i Dallerès. 

  

De les 19 persones admeses a la convocatòria, 14 havien justificat posseir el nivell de la llengua catalana exigit a 

la convocatòria i de les 5 persones convocades a la prova, 3 no s’hi van presentar i les altres 2 han resultat aptes, 

tal com consta en el llistat adjunt a l’expedient. 

 

S’han personat els 14 aspirants que es relacionen i que efectuen la prova pràctica de la fase d’oposició, prevista 

en la base sisena de la convocatòria, consistent en realitzar un informe jurídic responent a diverses qüestions 

relacionades amb la funció pública i basades en matèries concretes del lloc a ocupar, podent els concursants 

consultar els textos legals que han aportat.  El resultat de la prova és el que s’expressa tot seguit, en base a una 

puntuació màxima de 25 punts 

 

Alajarín Aranaz, Verònica 11   

Arroyo Bielsa, Míriam 2 

Carbajo Hernández, Trinidad 12.5  

Dichós Martí, David 5 

Foz Hernández, Martí 6  

Gil Rengel, Núria 12.5       

Laspalas Zanuy, Víctor 14 

Mañé Palau, Núria 6 

Marcó i Alberti, Eduard 7 

Morera Carol, Gabriel 9 

Ripoll Soler, Ana 10 

Sadurní Llurba, Jordi 5 

Santacana Santana, Ernest 7 

Subirana Queralt, Teresa Maria                          4 
 

Resten eliminats els aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 12.5 punts. 

 

En la fase de concurs, el tribunal valora els mèrits presentats i provats documentalment, conforme la taula 

indicada en la base setena de la convocatòria, pels tres concursants finalistes que han superat la puntuació 

mínima exigida, resultant la següent puntuació: Trinidad Carbajo 1,1; Núria Gil 0,20 i Víctor Laspalas 2,2 punts. 

 

Finalment es realitza l’entrevista amb les persones finalistes: (T. Carbajo, 2 punts) (N. Gil 2 punts) V. Laspalas, 

4 punts) 

 

Així dons, la puntuació obtinguda pels tres finalistes en el conjunt del concurs oposició és la següent:  

 

Víctor Laspalas Zanuy. 20,2 
Trinidad Carbajo Hernàndez 15,6   

Núria Gil Rengel  14,7 
 

De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal proposa sigui nomenat per a proveir la plaça de 

Tècnic/a Superior en Dret vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, el senyor Víctor Laspalas Zanuy.  
 

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 15.15 hores, de la que s'exten la present acta en senyal de 

conformitat..  

 

El president,              La secretaria. 

 

       Els vocals, 

 

 


