ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A
LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A GENERAL D’ADMINISTRACIÓ GENERAL,
ENQUADRADA EN EL GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2, EN RÈGIM DE PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA, I PEL SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA, 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 8 d’octubre de 2019, es reuneixen a
l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del Concurs oposició per a la selecció d’una
plaça de Tècnic/a d’Administració General, grup A, subgrup A2, en règim de personal funcionari
de carrera, i pel sistema de promoció interna, 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 i de concurs, segons les bases especifiques reguladores del procés
selectiu.
D’acord amb les bases específiques del concurs, aprovades per acord de la Junta de Govern
Local celebrada en data 23 d’abril d’enguany i publicades al BOPB de data 06/05/2019 i al tauler
d’anuncis i a la web municipal, el Tribunal qualificador està integrat per les següents persones:

President:
Sra. MONTSERRAT SÁNCHEZ-MAROTO i INAREJOS, Secretària accidental de l’Ajuntament.
Vocals:
Sr. ANTONI COLL i GIMÉNEZ, Interventor accidental de l’Ajuntament
Sr. JORDI VALL i DROGUET, Arquitecte de l’Ajuntament
Sr. XAVIER RAMOS i PUJOL, funcionari de l’Ajuntament de Ripollet
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.
Per Decret de l’Alcaldia Presidència de data 03/09/19 es va aprovar el llistat d’aspirants admesos i
exclosos en el concurs oposició, amb un total d’un (1) aspirant admès 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 30 preguntes, que es corregiran segons els criteris següents:
Preguntes contestades correctament: sumen 0,33 punts.
Preguntes contestades erròniament: resten 0,08 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, d’entre tres triats 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.
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 plens, 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 duplicat exemplar, en prova de conformitat.

Montserrat Sánchez-Maroto i Inarejos

Antoni Coll i Giménez

Xavier Ramos i Pujol

Jordi Vall i Droguet

Dolors Garcia i Arjona

Sant Vicenç de Castellet, 8 d’octubre de 2019
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