
 

 

 

 

Expd. 1461-0004/2021 
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I PRÀCTICA DELS EXERCICIS PER A LA PROVISIÓ 
D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA, LLOC DE 
TREBALL OAC. 
 
A la vila de Centelles, els dies 26 de novembre i l’1 de desembre de 2021, es reuneix el Tribunal 
Qualificador de les proves selectives per concurs-oposició, per a la provisió d’una plaça 
d’administratiu/iva vacant en la plantilla de personal funcionari interí de la corporació i inclosa en 
l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici de 2021. 
 
Presideix l'acte M.Àngels Bardolet Casas, amb l'assistència de les vocals Elisabet García 
Calderón i Judit García Febrer, funcionàries de la corporació. 
 
Actua de secretària Àngels Comas Fabregó, funcionària de l'Ajuntament. 
 
El Tribunal qualificarà els exercicis que realitzi cadascuna de les persones aspirants a la plaça 
de referència convocada de forma reglamentària. 
 

 
Prova de Català: 

El dia 26 de novembre de 2021, a les 9 del matí, a la sala de Plens de l’Ajuntament, es declara 

obert l'acte per les persones aspirants que han de realitzar la prova de català (nivell C1). 

Resultats de la prova: 

 
 
 
 
 
 

 
Els aspirants que no assoleixin la qualificació apte quedaran eliminats del procés selectiu. 
 
El tribunal declara desistits/des del procés de selecció els/les aspirants que no s’han presentat 

al procés de selecció. 

Procés de selecció: 

El dia 1 de desembre de 2021, a les 9 del matí, a la sala de la biblioteca municipal, es declara 

obert l'acte per les persones aspirants que han de realitzar el procés se selecció. 

Exercicis   

1r. Exercici.- Coneixements de cultura general, d’organització i composició municipal, del municipi i 
del lloc de treball. 
Consisteix en respondre un qüestionari de preguntes en 30 minuts. L’exercici es qualifica de 0 a 20 
punts i les preguntes respostes erròniament no es computen. No és eliminatori. 

Número registre DNI Apte/ no apte  

E/5893-2021 20902XXXX Apte 

E/5899-2021 52168XXXX 
 

Apte 

E/5931-2021 44021XXXX Apte 

E/5622-2021 71092XXXX No presentat 



 

 

 

 

Resultats de la prova: 

 
 
el tribunal declara desistits/des del procés de selecció els/les aspirants que s’ha retirat en aquest 
primer exercici del procés de selecció. 

 

 
2n. Exercici.- Proves de gestió administrativa. 
Consisteix en desenvolupar per escrit, en 90 minuts, quatre preguntes teòriques i de casos pràctics. 
L’exercici es qualifica de 0 a 40 punts. No és eliminatori. 
 
Resultats de la prova: 

 

 
 
 

Número registre DNI Observació  

E/5619-2021 33953XXXX retirat 



 

 

 

 

Valoració de mèrits.  

a)Experiència laboral relacionada amb les tasques de gestió administrativa similars a les de la 
plaça a cobrir interinament. A raó d’1 punt per any treballat. Màxim 10 punts. 
b) Altres cursos i formacions relacionades amb les tasques a desenvolupar, fins a un màxim de 
75 hores: 0,75 punts. Un màxim de 25 hores: 0,50 punts. Un màxim de 10 hores: 0,25 punts. 
Màxim 5 punts. 

 

 
 
 
Resultat puntuació fase oposició més fase concurs.                        

 
 



 

 

 

 

Entrevista 

A la vista dels resultats anteriors es fa l’entrevista en els cinc primers.  
Tots els candidats obtenen els 3 punts, cosa que no modifica l’ordre del resultat anterior, per la 
qual cosa es dona per definitiva la puntuació del quadre anterior.  
 
CONCLUSIÓ 

A la vista d’aquets resultats, el Tribunal efectua proposta de nomenament interí a favor de la 
persona que ha obtingut la major puntuació en aquest procés de selecció, que és : 

 
 

Número de registre 
entrada 

DNI 

E/5646-2021 339537XXX 

 
 
BORSA DE TREBALL 
 
Amb aquests resultats es constitueix la borsa de treball d’acord amb les bases per si es produeix 
alguna baixa voluntària o desqualificació, amb les persones aspirants que tot seguit es detallen: 

 
 

Número de registre 
entrada 

DNI 

E/5591-2021 436304XXX 
E/5550-2021 339333XXX 
E/5686-2021 339570XXX 
E/5921-2021 467649XXX 
E/5885-2021 524667XXX 
E/5941-2021 785785XXX 
E/5899-2021 521684XXX 
E/5958-2021 478083XXX 

 
 
El Tribunal Qualificador estén l’acta de tot el que s'ha efectuat i que signen tots els membres del 
Tribunal presents.  
 
 
 
 
La presidenta    1a. vocal (titular) 
M. Àngels Bardolet Casas Elisabet García Calderón 
 
  
  
 
2a. vocal (titular) La secretària del Tribunal 
Judith García Febrer Àngels Comas Fabregó 
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