Ajuntament de Castellfollit de la Roca

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE SECRETARIA DE CLASSE
TERCERA AMB CARÀCTER INTERÍ. - GRUP A-1A les 9 hores del dia 3 d’abril de 2019, a l’àrea d’ocupació Mas les Mates d’Olot, es
constitueix el Tribunal Qualificador del concurs-oposició lliure per a proveir una
plaça vacant a la plantilla de SECRETARIA DE CLASSE TERCERA AMB
CARÀCTER INTERÍ. GRUP A-1- a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
Presideix el Tribunal el Sr. Alfonso González Leal, funcionari d'Administració local
amb habilitació de caràcter nacional.Subescala Secretari-interventor.
Com a primer vocal, compareix la Sra. Glòria Gou i Clavera, designada per al
EAPC.
Com a segona vocal, compareix la Sra. Neli Martínez i Virgili, designada per DGAL.
Constituït el tribunal qualificador, de conformitat amb les bases reguladores de la
convocatòria, i vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits i
l’experiència presentats pels aspirants que han acreditat reunir els requisits que
figuren a les bases, s’inicia el procés selectiu.
Prova de català ( punt 6.1 de les bases)
De les 11 persones admeses a la convocatòria, 10 havien justificat posseir el nivell
de la llengua catalana exigit a la convocatòria i de les 1 persones convocades a la
prova, 1 s’hi ha presentat i ha resultat apta.
Prova pràctica ( punt 6.2 de les bases)
A les 11 hores s’han convocat les 11 persones admeses, i presentant-se a la
convocatòria 4 opositors. Efectuen l’ exercici de la fase de l’oposició, prova
pràctica, les 4 persones que s’han presentat a l’examen. La prova consisteix en
efectuar dos exercicis pràctics sobre els temes vinculats a les funcions pròpies del
lloc a cobrir i que figuren a les bases.
Valoració de mèrits ( punt 6.3 de les bases)
En la fase de concurs el tribunal ha efectuat la valoració dels mèrits al·legats i
justificats dels candidats.
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Entrevista personal ( punt 6.4 de les bases)
El tribunal no ha considerat necessari fer l’entrevista.

Un cop finalitzat el procés selectiu la puntuació total de cada un dels opositors es
detalla de la forma següent:

NOM I COGNOMS

NÚRIA LÓPEZ I RODRÍGUEZ

JOEL MAÑAS SERRA

MARC POVEDA MAYANS

GREGORI MARTÍNEZ PALOMÉ

VALORACIÓ DE MÈRITS
(PUNT 6.3 DE LES BASES)

ENTREVISTA

36

8,95

NO

44,95

****7976Z

30

11,50

NO

41,50

****9747P

33,50

4,20

NO

37,70

****3701J

23

3

NO

26

DNI

PROVA PRÀCTICA
(PUNT 6.2 DE LES BASES)

****9430V

TOTAL

A la vista del resultat, i atès que es convoca una sola plaça i la puntuació global
obtinguda pels aspirants en el concurs, el Tribunal acorda:

1r) Declarar que han aprovat el procés selectiu ( per sobre de 22.50 punts) la
totalitat del aspirants.

2n) Formular proposta de nomenament com a secretària interventora, en règim de
funcionari interí, de la Sra Núria López i Rodríguez, portadora del DNI ****9430V
aspirant que ha superat la convocatòria amb més puntuació, i trametre aquesta
proposta al president de la corporació a fi que elevi la proposta de nomenament a
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

La resta d’aspirants que han aprovat el procés selectiu formaran part d’una borsa
de treball tal com estableixen les bases reguladores de la convocatòria.
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Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada davant del president de la
Corporació en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació.
El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i sense res més a
tractar s'aixeca la sessió, a les 14.00 hores, de la que s'estén la present acta en
senyal de conformitat.

El president
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