
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ DE TRES PLACES D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA .- GRUP C-2) 
 

A les 9.10 del dia 1 de juny de 2009, a l’edifici municipal de “La Fassina”, es constitueix el Tribunal 

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

d’Auxiliar Administratiu/iva, grup C-2 (assimilat). 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 la cap del departament de Serveis Urbanístics, Sra. Marta 

Martínez Marín, del cap del departament de serveis Urbans i Mobilitat, Pep Cortés i Llaó, de la  

representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Milagros Corredor Gil del 

representant del Comité d’Empresa Juan José Lázaro Soler, actuant com a secretaria Isabel Gonzalo i 

Dallerès. Ha excusat la seva presència el representant de la Direcció General d’Administració Local. 

 

S’havien presentat a la convocatòria 141 persones. Prèviament al dia d’avui 107 aspirants havien 

justificat posseir els coneixements de català exigits, la resta havien d’efectuar la prova corresponent, a 

la que no es van presentar 21 persones, una d’elles va aprovar i 12 van resultar no aptes. 

 

El dia d’avui es presenten a efectuar les proves 40 persones de les que 3 estan exemptes d’efectuar el 

primer exercici, prova psicotècnica per estar ocupant interinament les places, de conformitat amb la 

base 1. de la convocatòria. Efectuada la prova resulten aptes 32 persones i no aptes 5. 

 

 

Les  aspirants amb dret a fer-ho comencen el segon exercici, prova teòrica, consistent en contestar un 

qüestionari de preguntes tipus text relacionades amb el programa inclòs a les Bases de la convocatòria, 

resultant aptes 16 persones i no aptes 19 persones. 

 

Les 16 persones finalistes comencen la prova pràctica, retirant-se una d’elles. L’exercici consisteix en 

elaborar tres documents administratius a partir d’un supòsit teòric facilitat pel tribunal. 

 

En acabar l’exercici, el Tribunal decideix ajornar el procés de selecció fins el dia 3 de juny. 

 

--ooOOOoo-- 

 

A les 9 hores del dia 3 de juny, a la sala de la taula rodona de l’Ajuntament es reempren el procés 

selectiu amb la qualificació de la prova pràctica i la valoració dels mèrits aportats i justificats pels 

finalistes de la oposició, resultant la puntuació que reflexa l’annex adjunt. 

 

 

A la vista d’aquest resultat, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal proposa 

siguin nomenades les senyores M. Remei Morilla Bonilla (28,04punts), Natàlia Escofet Arrufat, 

(25,29 punts) i Cristina Toro Fèlix,(24,97 punts)  per ocupar les tres places adscrites al lloc de treball 

d’Auxiliar Administratiu objecte d’aquesta convocatòria, podent les interessades triar 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 12.30 hores, de la que s'exten la present acta amb senyal 

de conformitat. 

 

  

La presidenta,             La secretaria. 

 

         Els vocals, 

 

 

 

 


