ACTA DEL TRIBUNAL
L’1 d’abril de 2019 a les 8:30 hores, a l’Escola d’Adults “Can Xiberta” de Vidreres, s’ha
reunit el tribunal qualificador del procediment per a la selecció d’una plaça de Tècnic
d’administració general (TAG), amb caràcter interí, pertanyent al grup de classificació
A, subgrup A2, i amb el sistema de selecció de concurs-oposició lliure.
Les bases han estat publicades a la pàgina web de l’Ajuntament, al BOP de Girona
número 171, de 4 de setembre de 2018 i al DOGC número 7723, de 10 d’octubre de
2018.
El tribunal és constituït pels següents membres:
President:
Titular: Sr. Antoni Esqué Rubiol, secretari-interventor de l’Ajuntament de Vidreres.
Vocal 1
Absència del vocal titular i suplent.
Vocal 2
Titular: Sr. Bernat Mascaró Mascaró, Diputació de Girona.
Secretari:
Sr. Xavier Oller Pratsevall, auxiliar administratiu de Recursos Humans.
Atès que hi ha hagut quòrum suficient, la Presidència declara constituït formalment el
tribunal qualificador, i disposa que es procedeixi a la realització de les proves dels
aspirants que s’han presentat i que han estat admesos a la convocatòria:

Número
d’instància
6999
7061
7179
7436

DNI
38143932-L
41548149-Y
40367467-Y
40360362-P

No presentat
No presentat
Presentat
No presentat

PROVES DE SELECCIÓ:
En primer lloc es comprova la identitat dels aspirants i es donen les instruccions
necessàries per al desenvolupament de les proves.

1

VALORACIÓ DE LA PROVA TEÒRICA
A les 8:40 h. s’inicia la prova teòrica que consisteix en contestar per escrit, durant el
termini de 90 minuts, un tema d’entre dos escollits a l’atzar pel tribunal d’entre els que
detallen en l'annex d’aquestes bases.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els
aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts.
A continuació es relaciona la puntuació dels aspirants:

DNI
40367467-Y

RESULTAT
13

VALORACIÓ DE L’EXERCICI PRÀCTIC
A les 10:40 h. s’inicia la prova pràctica que consisteix en la resolució per escrit, en el
termini de 90 minuts, d’un supòsit pràctic –a triar entre dos- que plantejarà el tribunal
relacionat amb les comeses del lloc de treball.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats els aspirants que no
obtinguin la qualificació mínima de 10 punts.
A continuació es relaciona la puntuació dels aspirants:

DNI
40367467-Y

RESULTAT
17

VALORACIÓ DE L’ENTREVISTA
A les 12:05 h. es realitza una entrevista de caràcter obligatori, amb objecte de
comprovar el perfil professional i els aspectes curriculars dels aspirants en relació a la
plaça que s’ha de cobrir.
FACTOR
COMPETENCIAL
Treball en equip
Actitud, iniciativa i motivació
Responsabilitat
Anàlisi de problemes
Presa de decisions

PUNTUACIÓ
Fins a un màxim de 2 punts
Fins a un màxim de 2 punts
Fins a un màxim de 2 punts
Fins a un màxim de 2 punts
Fins a un màxim de 2 punts

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts i no tindrà caràcter eliminatori.
A continuació es relaciona la puntuació dels aspirants:
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DNI
40367467-Y

RESULTAT
10

VALORACIÓ DEL TEST PSICOTÈCNIC
A les 12:30 h es du a terme el test psicotècnic.
El resultat de la prova té una qualificació de 0 a 10 punts i no té caràcter eliminatori.
A continuació es relaciona la puntuació dels aspirants:

DNI
40367467-Y

RESULTAT
6,9

FASE DE CONCURS
En virtud de la base 6,5 de les bases específiques, es procedeix a valorar els mèrits
dels aspirants que han superat totes les proves. Essent el resultat:

DNI
40367467-Y

Experiència
professional
0,60

Cursos assistència

Total

0,19

0,79

D’acord amb les bases específiques reguladores del procés selectiu, els resultats
finals són:

Exercici Exercici Entrevista
Test
Mèrits TOTAL
teòric
pràctic
psicotècnic
DNI
40367467-Y

13

10

17

6,9

0,79

47,69

Per l’exposat, el Tribunal dóna per acabat el procés selectiu i proposa, per a la plaça
de Tècnic d’administració general, amb caràcter interí i a temps parcial, a la Sra.
Clàudia Masó Fontàs.
I s’estén la present, essent les 9:15 hores del dia 2 d’abril de 2019, la qual signen en
prova de conformitat els membres del tribunal i el secretari del procés.
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President

Vocal 2

Sr. Antoni Esqué Rubiol

Sra. Bernat Mascaró Mascaró
Firmado digitalmente por Bernat

Firmado
TCAT P
digitalmente por
ANTONI
TCAT P ANTONI
ESQUÉ RUBIOL ESQUÉ
40867782W
RUBIOL - DNI DNI
Fecha: 2019.04.02
40867782W 12:41:14 +02'00'

Mascaró Mascaró - DNI
Bernat
41735485F (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN):
Mascaró
CN = Bernat Mascaró Mascaró DNI 41735485F (SIG), SN =
Mascaró - DNI
Mascaró - DNI Mascaró
41735485F, G = Bernat, C = ES, O
= Diputació de Girona, OU =
41735485F
Treballador públic de nivell alt de
signatura
Fecha: 2019.04.02 11:04:32
(SIG)
+02'00'

Secretaria
Sr. Xavier Oller Pratsevall
TCAT P FRANCESC
XAVIER OLLER
PRATSEVALL - DNI
79304279A

Firmado digitalmente por
TCAT P FRANCESC
XAVIER OLLER
PRATSEVALL - DNI
79304279A
Fecha: 2019.04.02
09:11:14 +02'00'

Vidreres, 1 d’abril de 2019
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