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1.- Maria Jose Medina Bueno (SIG) (Secretària del tribunal), 02/09/2021 09:11
2.- Maria Montserrat Muñoz Montoro (SIG) (Presidenta del Tribunal), 03/09/2021 07:44

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DESENVOLUPAMENT I
RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU - CONVOCATÒRIA
OFERTA PÚBLICA 1 PLAÇA DE REDACTOR/A-PRODUCTOR/A
ESPECIALISTA EN MULTIMÈDIA
En data 27 de juliol de 2021, a les 09:00 hores del matí es reuneix a la Casa de Cultura el
Tribunal, que queda constituït de la forma següent:
President/a:
Titular:
Vocals:
Titular:
Suplent:
Titular:
Secretari/ària:
Titular:

Montserrat Muñoz Montoro, cap del departament de Participació
Ciutadana
Mariona Sanmartí Matas, especialista en màrqueting digital
Núria Junyent Mestre, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Teresa Navarrete Molies, Responsable de govern obert, organització i
processos
Maria José Medina Bueno, administrativa 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 són les que es relacionen a continuació, les quals
acrediten la seva identitat davant del Tribunal.
Cognoms, nom
CARRERAS CAMPRUBI, ADRIA
FERREIRO MORENO, NIL
FORNOS PARICIO, ALBERT
LOPEZ VALVERDE, ANTONI
MARTINEZ LANG, LAURA PATRICIA
MORET RUZ, TATIANA
PORTA GARCIA, JOAN
PRAT ESTEVE, JORDI
SITJÀ POCH, JOAQUIM
TAPIA RIBAS, BERNAT

Es procedeix a realitzar la fase d’oposició amb la Prova 1. Teòrica. Coneixements
comuns, que consisteix a respondre per escrit, en el termini màxim de 30 minuts un
qüestionari que consta de 20 preguntes amb respostes alternatives relacionades amb el
contingut del temari de l’annex 1.
La valoració d’aquesta prova és d’entre 0 i 10 punts, quedant eliminada la persona
aspirant que obtingui una puntuació inferior als 5 punts. La valoració de cada resposta
correcta serà de 0,50 punts, i la de cada resposta incorrecta de –0,10 punts.
Realitzada la prova, el Tribunal la revisa i la qualifica amb les puntuacions següents,
traslladant les mateixes als aspirants:

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA - ACTA

Serveis Centrals i Organització

2021/2563

Codi Segur de Verificació: 3c847b3a-0e26-4c52-8116-1f7a551d59da
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1659352
Data d'impressió: 03/09/2021 09:10:49
Pàgina 2 de 4

SIGNATURES

Ì3c847b3a-0e26-4c52-8116-1f7a551d59da[Î

DOCUMENT

1.- Maria Jose Medina Bueno (SIG) (Secretària del tribunal), 02/09/2021 09:11
2.- Maria Montserrat Muñoz Montoro (SIG) (Presidenta del Tribunal), 03/09/2021 07:44

Cognoms, nom
MORET RUZ, TATIANA
CARRERAS CAMPRUBI, ADRIA
MARTINEZ LANG, LAURA PATRICIA
TAPIA RIBAS, BERNAT
LOPEZ VALVERDE, ANTONI
FERREIRO MORENO, NIL
PORTA GARCIA, JOAN
FORNOS PARICIO, ALBERT
PRAT ESTEVE, JORDI
SITJÀ POCH, JOAQUIM

Prova 1
6,60
6,50
6,50
6,30
5,40
5,20
4,70
4,60
4,40
3,30

A continuació es realitza la prova 2. Teòrica de coneixements professionals, que
consisteix a respondre per escrit, en el termini màxim d’una hora, un qüestionari que
consta de tres preguntes curtes relacionades amb el contingut del temari de l’annex 2.
La valoració d’aquesta prova és entre 0 i 15 punts, quedant eliminada la persona aspirant
que obtingui una puntuació inferior als 7,5 punts. La valoració de cada resposta correcta
serà com a màxim de 5 punts.

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.

Realitzada la prova, el Tribunal la revisa i qualifica amb les puntuacions següents,
traslladant les mateixes a les persones aspirants:
Cognoms, nom
MARTINEZ LANG, LAURA PATRICIA
CARRERAS CAMPRUBI, ADRIA
LOPEZ VALVERDE, ANTONI
MORET RUZ, TATIANA
TAPIA RIBAS, BERNAT
FERREIRO MORENO, NIL

Prova 2
13,50
10,00
9,50
7,50
7,50
4,00

A continuació es realitza la prova 3. Pràctica de coneixements professionals, que
consisteix a resoldre en el termini màxim de dues hores, un o més supòsits pràctics
relacionats amb les funcions del lloc a proveir. Es valora la sistemàtica en el plantejament
i formulació de conclusions, així com el coneixement i l’adequada aplicació de la
normativa vigent.
La valoració d’aquesta prova és d’entre 0 i 30 punts, quedant eliminada la persona
aspirant que obtingui una puntuació inferior als 15 punts
Realitzada la prova, el Tribunal la revisa i qualifica amb les puntuacions següents,
traslladant les mateixes a les persones aspirants:
Cognoms, nom
MARTINEZ LANG, LAURA PATRICIA
LOPEZ VALVERDE, ANTONI
CARRERAS CAMPRUBI, ADRIA
TAPIA RIBAS, BERNAT
MORET RUZ, TATIANA

Prova 3
21,50
20,00
18,00
13,50
2,00
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Amb la publicació d’aquesta acta a la Seu Electrònica, els/les opositors/es que han
superat les proves eliminatòries anteriors, resten convocats/des a la realització de les
proves següents:
Dia:
26 d’agost de 2021
Hora: 16:00 hores
Lloc: Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Sala de Juntes)
Proves inicialment previstes: Proves 4 i 5
El/la Sr/a. President/a dóna per finalitzada la sessió d’avui.
El dia 26 d´agost de 2021 a les 16:00 hores de la tarda es reuneixen a la Sala de Juntes
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat el servei especialitzat per realitzar la prova
psicotècnica, la Sra. Montserrat Muñoz Montoro en qualitat de Presidenta, i la Sra. Maria
José Medina Bueno, secretària del tribunal, d’acord a l’establert en les Bases.

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.

A continuació es realitza la prova 4 psicotècnica, que consisteix en una bateria de tests
objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremats,
estandarditzats, i tipificats en una àmplia mostra de població que permet garantir la
confiança en els resultats obtinguts.
Aquest exercici conté, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil
requerit per a l’exercici de les funcions.
Per realitzar aquesta prova, el tribunal compta amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en proves psicotècniques. Aquest exercici és eliminatori i es
valora d’apte/a o no apte/a.
El resultat de les proves psicotècniques ha estat valorat de la manera següent:
Cognoms, nom
MARTINEZ LANG, LAURA PATRICIA
LOPEZ VALVERDE, ANTONI
CARRERAS CAMPRUBI, ADRIA

Prova 4
APTE/A*
APTE/A*
APTE/A*

Es procedeix a realitzar l’entrevista competencial a les persones que han superat la
prova psicotècnica, per avaluar l’experiència teòrica i pràctica, i les aptituds de les
persones aspirants en el desenvolupament de l’activitat pròpia del lloc de treball, essent
la valoració de la mateixa d’entre 0 i 5 punts, atorgant-se les puntuacions següents:
Cognoms, nom
MARTINEZ LANG, LAURA PATRICIA
LOPEZ VALVERDE, ANTONI
CARRERAS CAMPRUBI, ADRIA

Entrevista competencial
4,50
3,75
3,00

Seguidament es comprova l’acreditació de la possessió de coneixements mínims de la
llengua catalana equivalents al nivell de suficiència (C1) de la Junta Permanent de
Català. Les persones que han superat la fase d’oposició estan exemptes de realitzar
aquesta prova ja que han presentat una certificació equivalent. La qualificació per
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aquesta prova és d’APTE/A o NO APTE/A.
Cognoms, nom
Nivell de suficiència (C1)
MARTINEZ LANG, LAURA PATRICIA
APTE/A*
LOPEZ VALVERDE, ANTONI
APTE/A*
CARRERAS CAMPRUBI, ADRIA
APTE/A*
* Exempts/es de realitzar la prova de català per acreditar documentalment el nivell de suficiència
(C1).

Amb la publicació d’aquesta acta a la Seu Electrònica, els/les opositors/es que han
superat totes les proves de la fase d’oposició disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a
partir de l’endemà de la publicació, per aportar la documentació acreditativa dels mèrits.
El/la Sr/a. President/a dóna per finalitzada la sessió d’avui de la qual, com a Secretari/ària
del Tribunal, dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 20:45 hores.
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