ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE MANTENIMENT, EN RÈGIM DE
PERSONAL LABORAL FIX, QUE ESTÀ VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

A Sant Vicenç de Castellet, essent les nou hores del dia 10 de setembre de 2019, es reuneixen a
l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del Concurs oposició lliure per a la selecció
d’una plaça de Peó de manteniment, en règim de personal laboral fix, que està vacant a la plantilla
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat de constituir el Tribunal, i procedir a la
realització de les proves, en fase d’oposició, segons les bases especifiques reguladores del
procés selectiu.
D’acord amb les bases específiques del concurs oposició, aprovades per acord de la Junta de
Govern Local celebrada en data 6 de maig d’enguany i publicades al BOPB de data 21/05/2019, al
DOGC i al tauler d’anuncis i a la web municipal, el Tribunal qualificador està integrat per les
següents persones:

President:
Sr. LLUC BASORA i PASCUAL, secretari accidental de l’Ajuntament.
Vocals:
Sra. SANDRA MARTÍNEZ i JIMÉNEZ, funcionària de l’Ajuntament
Sra. VERÒNICA HUGUET i PUIG, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament
Sr. EDUARDO FLORES i ROYO, funcionari de la Generalitat de Catalunya
Secretària:
Sra. DOLORS GARCIA i ARJONA, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament.
Tenint en compte que s’aconsegueix el quòrum suficient, en aquest acte es dóna per constituït
formalment el Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu. Es deixa constància de què s’ha
incorporat al tribunal, amb veu però sense vot, al Sr. Jordi Viladrich i Claret, arquitecte tècnic
municipal, en qualitat de tècnic expert en la matèria.
Per Decret de l’Alcaldia Presidència de data 28/08/19 es va aprovar el llistat definitiu d’aspirants
admesos i exclosos en el concurs oposició, amb un total de nou (9) aspirants admesos i cap
aspirant exclòs. Durant el termini d’exposició pública, no es va presentar cap escrit de reclamació
al respecte.
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El tribunal decideix que la primera prova, prova teòrica, que consta de dos parts a) i b) es
desenvolupin de la manera següent:
Part a). Exercici tipus test, de 10 preguntes, que es corregiran segons els criteris següents:
Preguntes contestades correctament: sumen 1 punt.
Preguntes contestades erròniament: resten 0,20 punts
Preguntes deixades en blanc: no puntuen

D’acord amb les bases específiques reguladores del concurs oposició, aquest exercici es valorarà
amb una puntuació màxima de 10 punts.
Part b) Prova teòrica de desenvolupament d’un tema, triat a l’atzar, d’entre els temes específics
que figuren a les bases reguladores. D’acord amb les bases aquest exercici es valorarà amb una
puntuació màxima de 10 punts.
Els aspirants disposaran d’una hora per a la realització de les dues parts de la prova.
Per superar aquesta fase, caldrà obtenir una puntuació mínima de 10 punts sobre el total de 20.
Així doncs, el tribunal es desplaça a la sala de Can Soler, a on es duran a terme les proves del
procés selectiu.

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta,
per triplicat exemplar, en prova de conformitat.

Lluc Basora i Pascual

Sandra Martínez i Jiménez

Eduardo Flores i Royo

Verònica Huguet i Puig

Dolors Garcia i Arjona

Sant Vicenç de Castellet, 10 de setembre de 2019

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

