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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DESENVOLUPAMENT I
RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU URGÈNCIA – CREACIÓ
BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A ESPECIALISTA TIC
En data 2 de juliol de 2021, a les 09:00 hores del matí es reuneix a la Casa de Cultura de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat el Tribunal, que queda constituït de la forma següent:
President/a:
Titular:
Maria Àngels Solé del Amor, Cap del departament TIC
Vocals:
Titular:
Titular:
Titular:

Silvia Cocinero Teruel, Tècnica Especialista Superior TIC
Andreu Llusa Lanau, Cap Oficina Atenció Ciutadana
Víctor Martínez Bendaña, Tècnic Mitjà Gestió Equipaments

Secretaria:
Suplent:

Manel Hita Ramírez, Cap del departament de Recursos Humans

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

El/la Sr/a. President/a declara obert l’acte, d’acord amb el que disposen les bases
generals i específiques que regeixen el procés selectiu.
Les persones aspirants presentades que reuneixen els requisits de la convocatòria són
les que es relacionen a continuació, les quals acrediten la seva identitat davant del
Tribunal.
Cognoms i nom
CASTRO CAMPOY, FARA MONTSERRAT
GOMEZ LANZA, FRANCISCO

Seguidament es procedeix a realitzar la fase d’oposició amb la realització de les
següents proves per avaluar el nivell de coneixements teòrics i pràctics dels aspirants.
Prova 1. Teòrica de coneixements professionals, que consisteix en respondre per
escrit, en el termini màxim d’una hora, un qüestionari que consta de dues preguntes
relacionades amb el temari de l’annex 1 de les bases específiques.
La valoració d’aquesta prova és d’un màxim de 10 punts, quedant eliminada la persona
aspirant que hagi obtingut una puntuació inferior a 5 punts.
Realitzada la prova, el Tribunal la revisa i la qualifica amb les puntuacions següents:
Cognoms i nom

Puntuació

GOMEZ LANZA, FRANCISCO

7,00

CASTRO CAMPOY, FARA MONTSERRAT

5,00
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Prova 2. Pràctica de coneixements professionals, que consisteix en resoldre per
escrit, en el termini màxim d’una hora, un o més supòsits pràctics relacionats amb les
funcions dels llocs a proveir.
La valoració d’aquesta prova és d’un màxim de 10 punts, quedant eliminada la persona
aspirant que hagi obtingut una puntuació inferior a 5 punts.
Realitzada la prova, el Tribunal la revisa i la qualifica amb les puntuacions següents:
Cognoms i nom

Puntuació

GOMEZ LANZA, FRANCISCO

9,00

CASTRO CAMPOY, FARA MONTSERRAT

9,00

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Prova 3. Entrevista competencial, que consisteix en la realització d’una entrevista no
eliminatòria per avaluar les competències dels aspirants en el desenvolupament de
l’activitat pròpia del lloc, com la capacitat de treball de forma autònoma i en equip o les
aptituds personals per a desenvolupar una activitat de cara als usuaris interns (capacitat
empàtica, confidencialitat, maneig de situacions urgents i conflictives, etc.)
Realitzada les entrevistes, el Tribunal atorga les puntuacions següents:
Cognoms i nom

Puntuació

GOMEZ LANZA, FRANCISCO

4,00

CASTRO CAMPOY, FARA MONTSERRAT

4,00

A continuació, el Tribunal procedeix a valorar en la fase de valoració de mèrits
determinades condicions de formació, mèrits o nivells d’experiència, adients amb les
característiques del lloc de treball que es cobreix, d’acord amb el barem que figura a les
Bases de la convocatòria, deixant-ne constància a l’expedient i amb els resultats
següents:

Cognoms, nom

Experiència
en treballs
similars

Cursos i
activitats
formatives

Títols
acadèmics

Català
superior

TOTAL MÈRITS

CASTRO CAMPOY, FARA
MONTSERRAT

5,00

0,10

0,00

0,00

5,10

GOMEZ LANZA, FRANCISCO

3,10

0,15

0,00

0,00

3,25

Seguidament es comprova l’acreditació de la possessió de coneixements mínims de la
llengua catalana d’acord amb l’establert a les bases específiques. Totes les persones
aspirants que no hagin acreditat amb la presentació d’una certificació equivalent al nivell
sol·licitat, hauran de realitzar la corresponent prova de català per poder incorporar-se a la
borsa de treball
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Cognoms i nom

CATALÀ

GOMEZ LANZA, FRANCISCO

APTE

CASTRO CAMPOY, FARA MONTSERRAT

APTA

La qualificació final dels aspirants és la suma de les qualificacions obtingudes en el
conjunt de les fases realitzades, sempre i quant l’aspirant sigui declarat apte en les
successives proves eliminatòries, essent la relació final de qualificacions la següent:
Cognoms, nom

Prova 1

Prova 2

Entrevista

Mèrits

TOTAL

GOMEZ LANZA, FRANCISCO

7,00

9,00

4,00

3,25

23,25

CASTRO CAMPOY, FARA
MONTSERRAT

5,00

9,00

4,00

5,10

23,10

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

S’eleva aquesta relació a la Sr. Alcalde perquè elabori la proposta de nomenament
pertinent a favor del/la aspirant que ha obtingut la puntuació més alta.
La Sra. presidenta dona per finalitzada la sessió de la qual, com a secretari del Tribunal,
dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 14:00 hores del dia 2 de
juliol de 2021.
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