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1.- Maria Carme Gil Cabezas (SIG) (Presidenta del tribunal), 20/05/2022 07:21
2.- Manuel Hita Ramírez (SIG) (Secretari del tribunal), 20/05/2022 08:03

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DESENVOLUPAMENT I RESULTATS
PROVISIONALS DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR INTERINAMENT UN LLOC
DE TREBALL DE CAP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
En data 22 d’abril de 2022, a les 9 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:
Vocals:
Titular:
Titular:
Titular:
Secretari:
Titular:

Carme Gil Cabezas, cap d’àrea d’Hisenda
Vicenç Tur Martí, Secretari
Margarita Ruiz Bobé, cap del departament de Benestar Social
Carme Moles Gual, cap tècnic de treball de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Martorell
Manel Hita Ramírez, cap d’àrea de Serveis Centrals i Organització

La Sra. Presidenta declara obert l’acte, d’acord amb el que disposen les bases generals
i específiques que regeixen el procés selectiu.
Les persones aspirants presentades acrediten la seva identitat davant del Tribunal.
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.

Cognoms, nom

CERULLA PIÑA MIRIAM
MATEO AMAT CRISTINA
PRAT CLOT MONTSERRAT
RODRIGUEZ MORA SANDRA
TAPIA RIBAS BERNAT

Es procedeix a realitzar la fase d’oposició amb la realització de la Prova 1. Pràctica.
Coneixements professionals, que consisteix a respondre per escrit, en el termini
màxim de dues hores, un o més supòsits pràctics relacionats amb les funcions
específiques del lloc de treball.
Tal com s’estableix a les bases específiques, la valoració d’aquesta prova és d’entre 0 i
20 punts, quedant eliminades les persones aspirants que obtinguin una puntuació
inferior a 10 punts. Atès que per error, es va establir al model d’examen i als correctors
una puntuació màxima de 15 punts amb un mínim de 7,5 punts per superar-lo, es fa la
conversió de 15 a 20 punts amb posterioritat a les correccions, amb els resultats
següents:
Cognoms, nom

PRAT CLOT MONTSERRAT
RODRIGUEZ MORA SANDRA
MATEO AMAT CRISTINA
CERULLA PIÑA MIRIAM
TAPIA RIBAS BERNAT

Prova 1

Prova 1 Conversió a
20 p

7,70
7,50
6,00
3,80
3,00

10,27
10,00
8,00
5,07
4,00
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1.- Maria Carme Gil Cabezas (SIG) (Presidenta del tribunal), 20/05/2022 07:21
2.- Manuel Hita Ramírez (SIG) (Secretari del tribunal), 20/05/2022 08:03

A continuació es procedeix a realitzar la Prova 2. Entrevista personal a les dues
persones que han superat la prova anterior. Consisteix en la realització d’una entrevista
per avaluar la experiència teòrica i pràctica i les aptituds de les persones aspirants en el
desenvolupament de l’activitat pròpia del lloc de treball. Es valora, entre d’altres: les
aptituds d’adaptació, aprenentatge, autocontrol, iniciativa, recerca de solucions;
compromís amb l’organització; capacitat analítica i de gestió de conflictes; utilització del
programa Xaloc de la Diputació de Barcelona; experiència en gestió de Programes del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC); experiència en gestió de Programes de
Diputació de Barcelona (Àrea de desenvolupament econòmic, turisme i comerç); etc.
Aquesta prova no té caràcter eliminatori i té una puntuació màxima de 5 punts.
Realitzada l’entrevista, el tribunal la qualifica amb les puntuacions següents:
Cognoms, nom

Prova 2

4,50
3,00

PRAT CLOT MONTSERRAT
RODRIGUEZ MORA SANDRA

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.

Seguidament es comprova l’acreditació de la possessió de coneixements mínims de la
llengua catalana equivalents al nivell 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.
Cognoms i nom

Català C1

PRAT CLOT MONTSERRAT
RODRIGUEZ MORA SANDRA

APTA*
APTA*

* Exempts/es de realitzar la prova de català per acreditar documentalment el nivell C1

Amb la publicació dels resultats de la Fase d’oposició a la Seu Electrònica, els/les
opositors/es que han superat totes les proves anteriors 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 dona per finalitzada la sessió d’avui.
En data 16 de maig de 2022, a les 10 hores del matí, es reuneix a les dependències de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat el tribunal, per valorar la documentació aportada per
les persones aspirants en la fase del concurs de mèrits.
Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació el dia 13 de maig de 2022,
es procedeix a iniciar la valoració del concurs de mèrits. 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 i nom

Experiència
professional

Cursos i
activitats
formatives

Titulacions
acadèmiques
superiors

TOTAL FASE
CONCURS
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PRAT CLOT MONTSERRAT
RODRIGUEZ MORA SANDRA

4,00
4,00

1,60
1,20

0,50
0,00

6,10
5,20

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 i nom
PRAT CLOT MONTSERRAT
RODRIGUEZ MORA SANDRA

Fase oposició
14,77
13,00

Fase concurs
6,10
5,20

TOTAL PROCÉS
20,87
18,20

S’eleva aquesta relació al Sr. Alcalde perquè elabori la proposta de nomenament o
contractació pertinent a favor de la persona aspirant que ha obtingut la puntuació més
alta.

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.

Amb la publicació d’aquesta acta a la Seu Electrònica, la persona aspirant proposada
disposa d’un termini de 20 dies naturals per tal de presentar a Recursos Humans, els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base
primera i que es detallen a la base catorzena de les bases generals.
Les persones que hagin superat el procés selectiu i no hagin estat seleccionades,
passaran a formar part de la Borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats de
personal no permanent per cobrir llocs de treball de característiques similars, mentre
aquesta continuï vigent.
El/la Sr/a. President/a dona 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 13:00 hores.
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