
 

 C. de la Vila, 45 · Taradell · CP 08552 · T 938 126 100 · taradell@taradell.cat · taradell.cat · NIF P08.278.00D

 

 

 

 
 

  
Expedient: 614/2022 Procés selectiu per l’estabilització per 4 places d'auxiliars administratius/ves de 

la plantilla de l’Ajuntament de Taradell. 
Assumpte: Acta procés selectiu - entrevista 
 
 
ACTA DEL TRIBUNAL DE REALITZACIÓ D’ENTREVISTA PEL PROCÉS 
SELECTIU PER L’ESTABILITZACIÓ DE QUATRE PLACES D’AUXILIARS 
ADMINISTRATIUS/VES, PER CONCURS DE MÈRITS, PERSONAL LABORAL I 
CATEGORIA C2 DE L’AJUNTAMENT DE TARADELL 
 
Essent les 10:00 hores del dia 2 de novembre de 2022, els membres del tribunal 
qualificador del procés selectiu per l’estabilització de quatre places d’auxiliars 
administratius/ves, per concurs de mèrits, personal laboral i categoria C2 de la plantilla 
de personal, incloses en l’Oferta Publica d’Ocupació de l’any 2022 per estabilització 
de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Taradell, publicada al BOPB de data 16 de 
maig de 2022 i al DOGC núm. 8668 de 16 maig de 2022, d’acord amb la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública, es reuneixen sota la presidència del Sr. Josep Rovira Sadurní i amb 
l’assistència dels vocals, Sr. Toni Perez Suárez, vocal en representació de l’EAPC  i 
la Sra. Maica Solà Roca, secretària i vocal. Existeix quòrum suficient per realitzar 
aquest acte. 
 
Atès les bases que regeixen el procés selectiu, base 7 apartat B), en cas d’empat en 
la fase de valoració de mèrits, el tribunal es reserva el dret de poder mantenir i valorar 
una entrevista personal amb els/les aspirants, que podrà ésser avaluada amb 3 punts, 
que només computaran a efectes de resoldre l’empat i posició de cada aspirant, i 
aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions 
vinculades al lloc de treball, a l'experiència professional, la cultura general i el 
coneixement de l’actualitat i el territori. 
 
Atès que segons el que estableix la base 8, la qualificació definitiva dels aspirants es 
determinarà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes en cada un dels 
apartats previstos en la base 7 anterior, excepte l’apartat B). La puntuació resultant de 
l’entrevista no es sumarà a la qualificació definitiva. 
 
Vist l’acta del tribunal de data 26 d’octubre de 2022 en el qual atenent els resultats 
finals del procés selectiu per concurs de mèrits hi ha tres grups d’aspirants amb la 
mateixa puntuació; de 20 punts, 2 punts i 0 punt, i per tant cal realitzar l’entrevista de 
desempat prevista a les bases als aspirants que han obtingut la mateixa puntuació a 
efectes de resoldre l’empat i posició dels mateixos en el procés selectiu.  
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Entrevista: 
 
D’acord amb la base setena apartat B, es realitza entrevista als aspirants que han 
obtingut la mateixa puntuació a efectes de resoldre l’empat i posició dels aspirants, 
amb el resultat següent: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat final: 

 
Realitzada la fase d’entrevista de desempat, la posició final dels aspirants en el procés 
selectiu és la següent: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI Candidat Puntuació 
(màxim 3 punts) 

***1180** Montserrat Codony Soler (20p) 2,75 

***0311** Maite Vallmitjana Boix (20p) 3 

***9494** Mercè Llopis Llorens (20p) 1,75 

***1178** Anna Rovira Casassas (20p) 2,5 

***4392** Mª Teresa Muntal Campàs (20p) 2,25 

   

***5332** Marta Sanchez Gallardo (2p) 1 

***4714** Ivet Gumí Rovira (2p) 1,5 

   
***4190** Anna Suñé Moragas (0p) 2 

***3322** Joaquín Martínez Pérez (0p) 0 

***9386** M. Inés San Emeterio Jiménez (0p) 1,75 

Ordre Núm. DNI Candidat 

1 ***0311** Maite Vallmitjana Boix 

2 ***1180** Montserrat Codony Soler 

3 ***1178** Anna Rovira Casassas 

4 ***4392** Mª Teresa Muntal Campàs 

5 ***9494** Mercè Llopis Llorens 

6 ***1203** Carmen Estarellas Salvà 

7 ***0313** Maria Rosa Pla Aumatell 

8 ***2182** Judith Oliver Molina 

9 ***4714** Ivet Gumí Rovira 

10 ***5332** Marta Sanchez Gallardo  

11 ***4190** Anna Suñé Moragas 

12 ***9386** M. Inés San Emeterio Jiménez 

13 ***3322** Joaquín Martínez Pérez 
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El tribunal ordena la publicació dels resultats obtinguts i, atenent els resultats finals del 
procés, proposa el nomenament a favor dels aspirants següents: 
 
 
 
 
  
 
 
 
Els aspirants nomenats escolliran el lloc de treball a ocupar per ordre de la puntuació 
obtinguda. La resta d’aspirant formaran part de la borsa de treball en el mateix ordre.  
 
Essent les 12:00 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la seu de l’Ajuntament de 
Taradell, es dona per finalitzat el procés. 
 
Taradell, 2 de novembre de 2022. 
 

El tribunal: 
 
 

Ordre Núm. DNI Candidat 

1 ***0311** Maite Vallmitjana Boix 

2 ***1180** Montserrat Codony Soler 

3 ***1178** Anna Rovira Casassas 

4 ***4392** Mª Teresa Muntal Campàs 
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