ACTA DE RESULTATS 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 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 L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ
DE CASTELLET

A Sant Vicenç de Castellet, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 8 d’octubre de 2019, es
tornen a reunir 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 valorar els resultats de la fase
d’oposició i valorar els mèrits degudament acreditats per l’aspirant.
A les onze hores s’ha valorat la prova teòrica, que ha estat superada per l’aspirant. Cal deixar
constància que els temes corresponents a la part b) de l’exercici teòric, que s’han triat a l’atzar,
han estat els temes 25, 19 i 15 dels temes específics que figuren a les bases reguladores del
procés selectiu.
Posteriorment, el tribunal ha decidit que la prova pràctica constés de dos supòsits pràctics, segons
figura a l’expedient, relacionats amb els temes específics i les funcions relacionades amb la plaça.
Val a dir que no ha calgut dur a terme el desenvolupament de la prova de coneixements de català
per tenir-los acreditats l’aspirant.
Així, un cop completat el procés selectiu els resultats són els següents:
OPOSICIÓ

DNI
ASPIRANT
3843

CONCURS

Prova teòrica

Prova pràctica

13,01

7,50

Experiència Formació
0,00

1,35

PUNTS
TOTAL

TOTALS

1,35

21,86

En conseqüència, i d’acord amb l’aplicació d’aquests criteris, el Tribunal deixa constància de que
l’aspirant ha superat el procés selectiu, segons les bases reguladores del mateix.

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta,
per duplicat exemplar, en prova de conformitat.
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Contra aquesta acta es pot interposar, en virtut de l’article 121 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en concordança amb la base dotzena de les
Bases específiques reguladores del concurs oposició, un recurs d’alçada contra la decisió del Tribunal qualificador, com
a Òrgan que elevarà a la Junta de Govern Local la proposta de nomenament a favor de l’aspirant proposat.

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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