ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS

Torrelles de Llobregat, a 31 de maig de 2019
Reunits a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el Tribunal Qualificador, quan són les 9:30
hores, es constitueix per valorar les proves selectives dels aspirants per cobrir una
plaça de tècnic/a de gestió, en règim de funcionari de carrera, pel sistema de promoció
interna, a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
Aquest Tribunal està integrat per:
—
—
—
—
—

El Sr. Albert Díaz Albiñana , qui actua com a President
La Sra. Pilar Perancho Medina, qui actua com a Vocal
El Sr. Antonio Yagüe Magdalena, qui actua com a Vocal
El Sr. Joan Torras Corominas, qui actua com a Vocal
La Sra. Assumpta Roig qui actua com a Secretària, amb veu però sense vot

Constituït el Tribunal Qualificador es fa constar que s’ha presentat en el procés selectiu
la única aspirant admesa, amb DNI núm. 52464972V.
Es fa constar també que l’aspirant, per el cas que hagi superat les proves anteriors,
serà exempta de la realització del quart exercici, consistent en la prova de
coneixement de la llengua catalana (Nivell C), per haver aportat la documentació que
ho acredita.
De conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria , es procedeix a la
realització i posterior avaluació del primer exercici de la fase d’oposició, 1ª prova
escrita , consistent en el desenvolupament per escrit 1 tema extret a l’atzar de l’annex
I (temes 1 a 10) en el temps màxim d’ 1 hora. Aquesta prova, avaluable sobre 10 punts,
és eliminatòria, havent d’obtenir un mínim de 5 punts per superar-la.
La qualificació de la primera prova escrita és la següent:
ASPIRANT AMB DNI
52464972V

PUNTUACIÓ
8

Per tant, l’aspirant amb DNI núm. 52464972V, supera aquesta prova.
Posteriorment, el Tribunal convoca el segon exercici, 2ª prova escrita. Consistent en
el desenvolupament per escrit 2 temes escollits per l’opositora de 4 extrets a l’atzar
del temari de l’annex II (Temes 1 a 60), durant el temps màxim d’ 1 hora 30 minuts.

Aquesta prova és eliminatòria, valorable sobre 20 punts, essent necessari un mínim de
10 punts per superar-la.
La qualificació obtinguda per la aspirant és la següent:
ASPIRANT AMB DNI
52464972V

PUNTUACIÓ
11,50

Posteriorment, el Tribunal convoca el tercer exercici, prova pràctica, consistent en
resoldre un cas pràctic proposat pel tribunal relacionat amb les tasques pròpies del lloc
a cobrir, podent autoritzar la utilització de textos legals no comentats.
Aquesta prova és també eliminatòria, valorable sobre 10 punts, i es requereix un
mínim de 5 punts per superar-la.
La qualificació obtinguda per la aspirant és la següent:
ASPIRANT AMB DNI
52464972V

PUNTUACIÓ
8,50

La puntuació resultant de la realització de la oposició és la següent:

DNI ASPIRANT

PUNTUACIÓ
1er EXERCICI

52464972V

8

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
2on EXERCICI 3er EXERCICI
TOTAL
11,50

8,50

28

Per tot això, el Tribunal qualificador formula la proposta de nomenament com a
funcionària de carrera, tècnica de Gestió del grup de classificació A, subgrup A1, escala
d'Administració general, sub - escala Tècnic Superior, de la plantilla de l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat, a l’aspirant amb DNI 52464972V, M. Carmen Castillo Moreno.
El President dóna per finalitzada la sessió a les 14:40 hores. I perquè així hi consti, la
Secretària redacta l’Acta i la sotmet a la signatura del President i el Vocals presents; en
dóna fe.
Torrelles de Llobregat, 31 de maig de 2019
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