ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA - ACTA

Serveis Centrals i Organització

2021/4154

Codi Segur de Verificació: d83f30a1-0c67-4193-b947-7a05ca41bd5a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2021_1734723
Data d'impressió: 15/11/2021 09:04:50
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES

Ìd83f30a1-0c67-4193-b947-7a05ca41bd5a;Î

DOCUMENT

1.- Francisco Sancho Cano (SIG) (President del tribunal), 11/11/2021 18:11
2.- CPISR-1 C MANUEL HITA RAMÍREZ (Secretari del tribunal), 12/11/2021 08:13

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DESENVOLUPAMENT I
RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU - CONVOCATÒRIA
OFERTA PÚBLICA 1 PLAÇA DE RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
En data 4 d´octubre 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:

Francesc Sancho Cano, cap d’àrea de Serveis Personals

Titular:
Suplent:

Maria Àngels Solé del Amor, cap del departament TIC
Francesc Sánchez Jiménez, designat/da per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya

Titular:

Oliva Casanovas Matas, tècnica de Comunicació de l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes

Secretari:
Titular:

Manel Hita Ramírez, cap d’àrea de Serveis Centrals i Organització

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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
COMAS ARNAL, MARIA EVA
OSTOLAZA LLAMAZARES, MARIO
PEIRO PALOMAR, PILAR
PEREZ ALVAREZ, ROGER
ZAMORA SEGURA, CRISTOBAL

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:
Cognoms, nom
PEIRO PALOMAR, PILAR
ZAMORA SEGURA, CRISTOBAL
COMAS ARNAL, MARIA EVA
PEREZ ALVAREZ, ROGER

Prova 1
8,00
7,70
5,30
4,50
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OSTOLAZA LLAMAZARES, MARIO

3,40

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 d’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.
Realitzada la prova, el Tribunal la revisa i qualifica amb les puntuacions següents,
traslladant les mateixes a les persones aspirants:
Cognoms, nom
ZAMORA SEGURA, CRISTOBAL
PEIRO PALOMAR, PILAR
COMAS ARNAL, MARIA EVA

Prova 2

13,50
12,75
8,00
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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 valorarà 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 serà 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
PEIRO PALOMAR, PILAR
ZAMORA SEGURA, CRISTOBAL
COMAS ARNAL, MARIA EVA

Prova 3

17,00
16,50
11,50

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: 15 d´octubre de 2021
Hora: 08:00 h
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: Proves 4 i 5
El/la Sr/a. President/a dóna per finalitzada la sessió d’avui
El dia 15 d´octubre de 2021 a les 08:00 hores del matí es reuneixen a la Casa de Cultura
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat el servei especialitzat per realitzar la prova
psicotècnica, i el/la Sr/a. Manel Hita Ramírez, Cap d'Àrea de Serveis Centrals i
Organització, d’acord a l’establert en les Bases.
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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
PEIRO PALOMAR, PILAR
ZAMORA SEGURA, CRISTOBAL

Prova 4

APTE/A
APTE/A
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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
PEIRO PALOMAR, PILAR
ZAMORA SEGURA, CRISTOBAL

Prova 5

4,15
3,90

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
aquesta prova és d’APTE/A o NO APTE/A.
Català C1
Cognoms, nom
PEIRO PALOMAR, PILAR
APTE/A
ZAMORA SEGURA, CRISTOBAL
APTE/A
* Exempts 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
El dia 11 de novembre de 2021 a les 16:00 hores, el tribunal procedeix a la valoració de
la documentació aportada per les persones aspirants en la Fase de concurs de mèrits,
un cop exhaurit el termini per a la presentació de la documentació el dia 5 de novembre
de 2021.
Atès que el dia 25 d’octubre de 2021, mitjançant registre d’entrada E2021021672, el Sr.
Cristóbal Zamora Segura, ha presentat renuncia a participar en la Fase del concurs de
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mèrits, motiu pel qual, el tribunal declara a l’aspirant exclòs del procés selectiu.
Aquesta fase consisteix en valorar determinades condicions de formació, mèrits i nivells,
adients amb les característiques de la plaça 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

a) Experiència
professional

b) Cursos i
accions
formatives

7,00

2,00

PEIRO PALOMAR, PILAR

c) Titulació
superior

FASE
CONCURS

9,00

La qualificació de les persones aspirants és la suma de les qualificacions obtingudes en
el conjunt de les fases realitzades, sempre i quant siguin declarades aptes en les
successives proves eliminatòries.
Cognoms, nom
PEIRO PALOMAR, PILAR

FASE
OPOSICIÓ

FASE
CONCURS

TOTAL
PROCÉS
SELECTIU

41,90

9,00

50,90
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S’eleva aquesta relació al Sr. Alcalde perquè elabori la proposta de nomenament
pertinent a favor de la persona aspirant que ha obtingut la puntuació més alta.
Amb la publicació d’aquesta acta a la Seu Electrònica, la persona aspirant proposada
disposa d’un termini de 20 dies naturals per presentar a Recursos Humans, els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base
quarta i que es detallen a la base catorzena de les bases generals.
El/la Sr/a. President/a dóna per finalitzada la sessió de la qual, com a Secretari/ària del
Tribunal, dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 17:00 hores.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

