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ACTA DEL TRIBUNAL PER AL PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A MIG
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, INCLOSES EN L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL,
SUBGRUP A2, DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ I PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA.
A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olèrdola, a les 8.30 hores del dia 24 de març de 2022, es
reuneixen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per a la selecció i provisió
de dues places de tècnic mig d’administració general incloses en l’escala d’administració general,
subgrup A2 del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olèrdola.
La convocatòria i les bases reguladores d’aquest procés selectiu han estat aprovades per acord
de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2022.
El Tribunal qualificador constituït a l’efecte està integrat pel Sr. Francesc Fernández Ferran,
secretari municipal, que actua com a president, la Sra. Vanesa Fuentes Otero, Cap del Servei de
Secretaria de l’Ajuntament d’Esparreguera, que actua com a vocal i la Sra. Mireia Marin Talarn,
Tècnica d’Administració General de la Corporació, que actua com a vocal i també exerceix les
funcions de secretària del Tribunal.
Amb l’assistència de tots els membres de dret del Tribunal qualificador, el Sr. President declara
constituït en forma, acceptant els assistents llurs respectius càrrecs; i la secretària dóna compte,
a continuació, de les bases que han de regir el concurs oposició.
D’acord amb el Decret d’Alcaldia 2022DECR000137 de 17 de març de 2022 d’aprovació de la
relació provisional d’admesos/es i exclosos/es en el procés de selecció de referència, i d’acord
amb els requisits específics establerts en les bases reguladores corresponents, ha quedat
integrada pels següents aspirants:
REGISTRE
E2022001289
E2022001291

NOM I COGNOMS
VENDRELL RIERA, SALVI
GONZÁLEZ VILLAR EVA MARIA

DNI
...2653..
...0413..

Aquesta relació provisional s’ha elevat a definitiva per manca de presentació d’alꞏlegacions.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Presentació dels candidats:
A les 8:50 hores del mateix dia, s’han presentat tots els aspirants admesos, i s’ha donat inici al
procés de selecció.
Fase d’oposició.
La fase d’oposició està valorada amb un màxim de 20 punts i consta de les proves de caràcter
eliminatori (puntuació mínima de 5 punts i màxima de 10 punts) que s’indiquen a continuació:
a) Prova teòrica ( 10 punts)
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La prova teòrica consistirà en respondre, en un termini màxim d'una hora, un qüestionari de
preguntes tipus test i que versaran sobre la part general del temari establert a l’Annex d’aquestes
bases.
Es posa en coneixement de les aspirats, abans de començar el procés, que les respostes
incorrectes descomptaran 0,10 punts.
b) Prova pràctica (10 punts)
La prova pràctica consistirà en la realització d’un o varis supòsits pràctics vinculats al temari
relacionat en l’Annex d’aquestes bases. A criteri del Tribunal, aquesta prova es podrà fer utilitzant
les eines ofimàtiques.

OPOSICIÓ
REGISTRE

NOM I COGNOMS

E2022001289 VENDRELL RIERA, SALVI

DNI

Prova teòrica ( 10
pts)

Prova pràctica (10
pts)

TOTAL

10

7,25

17,25

9,8

6,25

16,05

...2653..

E2022001291 GONZÁLEZ VILLAR EVA MARIA ...0413..

Fase de Concurs
La fase de concurs està valorada amb un màxim de 10 punts i es valoraran els següents aspectes:
a) Antiguitat, a raó de 0,5 punts per any treballat, amb un màxim de 5 punts.
b) Valoració de l’historial professional dels candidats, fins a un màxim de 5 punts.
-

Formació reglada complementària: 2 punts.
Altres activitats formatives: 3 punts.

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Quan són les 13:30 hores , s’inicia la fase de concurs del procés de selecció de referència, que
consisteix en la valoració dels mèrits dels aspirants, amb un total de 10 punts, obtenint-se el
següent resultat:

CONCURS
REGISTRE

NOM I COGNOMS

E2022001289 VENDRELL RIERA, SALVI

DNI

...2653..

E2022001291 GONZÁLEZ VILLAR EVA MARIA ...0413..

Antiguitat
( 5punts )

5
5

historial professional (1pt)
Titulació reglada
Activitats
complementària (2 formatives (
punts)
3 punts)

TOTAL

1

3

9

2

3

10
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El resultat final obtingut pels candidats admesos que s’han presentat en el procés de selecció de
referència, ordenats en ordre descendent, de major a menor puntuació, ha estat el següent:
REGISTRE
D’ENTRADA

COGNOMS, NOM

DNI

FASE
OPOSICIÓ

FASE
CONCURS

TOTAL

E2022001289

VENDRELL RIERA, SALVI

...2653..

17,25

9

26,25

E2022001291

GONZÁLEZ VILLAR EVA MARIA

...0413..

16,05

10

26,05

Ambdós aspirants han superat la puntuació requerida, per tant, el Tribunal qualificador
PROPOSA a l’alcalde el seu nomenament com a funcionari/a de carrera per ocupar una plaça de
Tècnic/a mig d’administració general.
A les 13:30 hores, havent finalitzat l'acte del qual s'estén la present acta, i per tal de donar-ne fe,
signen electrònicament tots els membres que integren aquest Tribunal qualificador.

Contra els actes de tràmit del Tribunal que decideixen directament o indirectament el fons de
l’assumpte, que determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu, que produeixen
indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde de la Corporació en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació, a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica i el portal
municipal.
Olèrdola, a la data de la signatura electrònica

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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