
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 477/2021 Procés selectiu per l'accés a 2 places d'auxiliar administratiu/va 
Assumpte: Acta del tribunal de selecció 
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ I QUALIFICACIONS 

FINALS DELS EXERCICIS DEL PROCÉS SELECTIU PER  COBRIR DUES PLACES 

D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, PERSONAL LABORAL, GRUP C2, DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT  DE TARADELL I LA PROVISIÓ 

DELS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE 

COMPTABILITAT I AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D’OAC I URBANISME 

 
Essent les 9:00 hores del dia 21 de juliol de 2021, es constitueix el  tribunal qualificador 

del procés selectiu convocat per a cobrir dues places d’auxiliar administratiu/va, grup 

de classificació C2, i l’adscripció als llocs de treball d’auxiliar administratiu/va de 

comptabilitat i d’auxiliar administratiu/va d’OAC i urbanisme, sota la presidència del 

Sr. Josep Rovira Sadurní i amb l’assistència dels vocals, Sra. Maica Roca Solà; 

secretària i vocal, Sra. Tayla López de la Rosa; vocal, Eva Codina Pujols; vocal, i 

Daniel Gimenez Deveas; vocal de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

Existeix quòrum suficient per realitzar aquest acte. 

 

FASE OPOSICIÓ: 

 

Essent les 9:00 hores del matí del dia esmentat, es personen a l’Ajuntament, per 

realitzar les proves, els/les següents aspirants: 

 

DNI candidats presentats 

****6923T 

****0956M 

****8388S 

****7349N 



 

 

****0371N 

****5722E 

 

D’acord amb la base novena de les bases que regeixen el procés, la fase d’oposició 

consta de dos exercicis. El primer exercici consisteix en completar un qüestionari de 

20 preguntes amb quatre opcions de resposta. Els aspirants disposaran d’1 hora per 

contestar el qüestionari. Aquesta prova té una valoració de 20 punts, i s’ha d’obtenir 

un mínim de 10 punts per a superar l’exercici. Aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

 

No es necessari realitzar la prova de català donat que tots/es els aspirants han 

acreditat el nivell exigit en la convocatòria.  

 

Efectuada la primera prova en la franja horària de 9:15 hores a 10:15 hores i valorats 

els exercicis, els resultats obtinguts són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segona prova és un cas pràctic. L’exercici consistirà en la realització per escrit d’un 

cas pràctic a escollir entre dos proposats pel tribunal, i relacionats amb el temari, les 

funcions, atribucions i comeses pròpies de les places objecte de la convocatòria. 

Podran realitzar aquest segon exercici (cas pràctic) els aspirants que hagin 

obtingut com mínim 10 punts en el primer exercici (prova teòrica). La durada 

màxima per a la realització del cas pràctic és d’1 hora. El cas pràctic té una valoració 

de 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a superar l’exercici. Aquesta 

prova és de caràcter eliminatori.  

DNI Puntuació  

prova teòrica 

Qualificació 

****6923T 8,50 No apte/a 

****0956M 19,00 Apte/a 

****8388S 18,75 Apte/a 

****7349N 8,75 No apte/a 

****0371N 13,75 Apte/a 

****5722E 12,75 Apte/a 



 

 

Efectuada la prova pràctica en la franja horària de 10:20 hores a 11:20 hores i valorats 

els exercicis, els resultats obtinguts són els següents: 

 

DNI Puntuació  

prova pràctica 

Qualificacions 

****0956M 9 Apte/a 

****8388S 9 Apte/a 

****0371N 4 No apte/a 

****5722E 8 Apte/a 

 

 

Resultat fase oposició: 

 

Realitzada la fase d’oposició, l’han superat els/les candidats/es i amb els resultats 

següents: 

 

DNI Prova 

teòrica 

Prova 

pràctica 

Puntuació fase 

oposició 

****0956M 19 9 28 

****8388S 18,75 9 27,75 

****5722E 12,75 8 20,75 

 

 

FASE DE CONCURS: 

 

Essent les 11:30 hores del matí del dia esmentat, es convoca als/les aspirants que 

han superat la fase d’oposició per a realitzar l’entrevista personal. 

 

D’acord amb la base novena de les bases que regeixen el procés, la fase de concurs 

consisteix en valorar els mèrits acreditats pels/les aspirants, que es qualifiquen fins a 

un màxim de 20 punts, d’acord amb el barem establert en les bases. 

 



 

 

Resultat fase concurs: 

 

Essent les 12:30 hores del matí del dia esmentat, havent valorat els mèrits presentats 

i havent realitzat les entrevistes personals, els resultats obtinguts en la fase de 

concurs són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT FINAL: 

 

D’acord amb la base desena, el resultat final de la convocatòria serà la suma de les 

puntuacions obtingudes en totes les fases, per ordre de més a menys puntuació. 

Realitzades totes les fases, els resultats finals obtinguts són els següents: 

 

DNI Fase oposició Fase concurs Puntuació 

Final Primera 

prova teòrica 

Segona  

Prova pràctica 

Mèrits 

****8388S 18,75 9 20,00 47,75 

****0956M 19,00 9 19,40 47,40 

****5722E 12,75 8 14,20 34,95 

 

Els/les dos primers/eres classificats/des obtindran les dues places objecte d’aquesta 

convocatòria (escollint primer qui obtingui més puntuació) i, en cas de renúncia, es 

seguirà l’ordre de puntuació. 

 

 

DNI Mèrits Puntuació 

Fase 

concurs  

Experiència 

professional 

Formació Entrevista 

personal 

****0956M 8,00 8,00 3,40 19,40 

****8388S 8,00 8,00 4,00 20,00 

****5722E 8,00 3,00 3,20 14,20 



 

 

Els/les aspirants que no obtinguin les places objecte de la convocatòria però que hagin 

superat el procés selectiu, passaran a formar part d’una borsa de treball vigent mentre 

l’Ajuntament de Taradell no convoqui un procés selectiu de places d’auxiliar 

administratiu/va, grup professional C2, o una nova borsa de treball i, com a màxim, 

durant quatre anys a comptar des de la publicació del resultat del procés de selecció.  

 

Atenent els resultats finals del procés, el tribunal proposa el nomenament a favor 

dels/les aspirants següents i en aquest ordre:  

 

DNI 

****8388S 

****0956M 

 

 

Essent les 13:00 hores del 21 de juliol de 2021, a la seu de l’Ajuntament de Taradell, 

el tribunal ordena la publicació dels resultats obtinguts i es dona per finalitzat el procés.  

 

 


