
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ DE CINC PLACES VACANTS A LA PLANTILLA 
DEL PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT DE CONSERGES ESPECIALISTES 
 

A les 9.05 del dia 22 d’abril de 2009, a l’edifici municipal de “La Fassina”, es constitueix el Tribunal 

Qualificador del concurs-oposició per a proveir cinc places vacants a la plantilla d’aquest Ajuntament de 

conserges especialistes. Presideix el Tribunal la tècnica de Recursos Humans, Almudena Pedreño Bueno, amb 

l’assistència del cap del departament d’Educació Pep Santacana Bové, de la representant de la Direcció General 

d’Administració Local, Encarnación Ariza Escobar, del representant del Comité d’Empresa, Juan Josep Làzaro 

Soler, actuant com a secretaria Isabel Gonzalo i Dallerès. El Tribunal és assistit en el moment de la preparació de 

la prova pràctica per personal del departament de la Via Pública . 

 

De les 58 persones admeses a la convocatòria, 37 han justificat posseir els coneixements mínims de la llengua 

catalana exigits en la convocatòria, 15 han resultat aptes en les proves realitzades i 6 no s’han presentat a 

l’examen. 

 

Inicien la fase d’oposició amb la realització de la prova psicotècnica consistent en contestar, en un temps de 20 

minuts un test de 30 preguntes un nombre de 26 persones de les 38 que s’han personat per tal d’efectuar les 

proves del concurs-oposició, les 12 restants no efectuen la prova per estar exemptes ja que ocupen les places de 

forma interina amb un mínim d’antiguitat de sis mesos. Resulten  aptes 21 persones i en resten eliminades 5 per 

haver obtingut la qualificació de no apte. 

 

Segon exercici: De les 33 persones que podien fer-lo només efectuen el segon exercici 32 persones. La prova 

teòrica consisteix en contestar per escrit un qüestionari de 30 preguntes tipus test relacionades amb el programa 

annex a les Bases de la convocatòria, així com de cultura general en un temps de 20 minuts. 

 

El Tribunal informa als aspirants que en el present exercici es puntuarà cada pregunta contestada amb un punt, es 

descomptarà 0.25 punts per a cada pregunta contestada erròniament i no s’assignarà cap punt a les preguntes no 

contestades. 

 

En el transcurs de la prova es posa de manifest un error de transcripció en la contesta correcta d’una de les 

qüestions proposades per la qual cosa el Tribunal acorda anul.lar la pregunta, restant per tant el qüestionari amb 

29 preguntes i adequant les puntuacions proporcionalment a aquest nombre de qüestions.  Aquesta prova és 

superada per 17 aspirants que obtenen la puntuació que reflexa el llistat adjunt, Resten eliminades 15 persones 

per no haver obtingut la puntuació mínima exigida en les Bases de la Convocatòria. 

 

Tercer exercici: Seguidament s’efectua la prova pràctica, consistent en identificar, d’entre 32 propostes, 10 estris 

propis per ser utilitzats en el manteniment d’edificis. Superen la prova 13 persones, amb les puntuacions que 

consten en el llistat adjunt, 

 

Seguidament es valoren els mèrits aportats i justificats documentalment pels aspirants, resultant les  cinc 

puntuacions més altes, corresponents al nombre de llocs que s’han de cobrir les següents: 

Natàlia Escofet Arrufat:  24.09  Oscar Sans Alvelo:  17.82   

Jaume Egea Arias  19.26  Olimpia Gonzàlez Villena  17,38 

Oriol Tutusaus llanas  18.53 

 

De conformitat amb la Base 8ena. de la convocatòria, i donat que la sra. Olímpia Gonzàlez Villena no ocupa 

temporalment cap de les places objecte d’aquest convocatòria, haurà de superar un exàmen mèdic, sense la 

qualificació d’apta del qual no podrà ser nomenada per a ocupar la plaça. Si això succeís, es proposa sigui 

nomenada, la persona següent amb major  de puntuació i així successivament. 

 

Així dons, aquest Tribunal proposa siguin nomenats per ocupar les cinc places vacants de conserge les persones 

esmentades, podent els interessats elegir el lloc de treball a ocupar seguint l’ordre de major a menor puntuació. 

 

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 16,15 hores, de la que s'exten la present acta en senyal de 

conformitat..  

 

La presidenta,             La secretaria. 

 

           Els vocals, 


