AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Expedient: 03.02.1461 3/2018 Selecció de personal Selecció de personal per concurs oposició
Procediment: Selecció de personal Selecció de personal per concurs oposició
Data: 28 de novembre de 2018
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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
Tribunal
 Gerard Soldevila i Freixa, secretari de l'Ajuntament de Ripoll, actuant com a
president del Tribunal.
 Helena López i Sola, interventora de l'Ajuntament de Ripoll, actuant com a vocal.
 Anna Carrique i Mercè, responsable recursos humans de l'Ajuntament de Ripoll,
actuant com a vocal.
 Montse Navas Caballero, administrativa de secretaria de l'Ajuntament de Ripoll,
actuant com a vocal
 Susana Morales i Miranda, administrativa de XALOC i representant de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, actuant com a vocal.
 Joan Colomer i Vilalta, director de l'Àrea de Serveis a les Persones, actuant com a
secretari del Tribunal.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Reunits, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Ripoll el Tribunal Qualificador quan són
les 9:00 hores del dia 28 de novembre de 2018, es procedeix a constituir el Tribunal
Qualificador per a cobrir el lloc de treball d'auxiliar administratiu destinat a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana - Finestreta Única de l’Ajuntament de Ripoll.
Consta en l’expedient el llistat definitiu d’admesos i exclosos i consta que durant el termini
habilitat a l’efecte no s’han presentat al·legacions i/o reclamacions, de la mateixa manera
que no consta la presentació de causes d’abstenció i recusació dels membres del
Tribunal.
En data 26 de novembre de 2018 es va realitzar la prova número 1 prevista en les bases
reguladores del procés de selecció, amb el resultat següent:
RESULTATS PROVA DE CATALÀ
ADMESOS
Registre Entrada
3554/2018
3671/2018
3696/2018
3713/2018
3723/2018

Tres últimes xifres i lletra DNI
980L
687F
053J
461J
738Q

Resultat
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT
APTE/A
NO PRESENAT
NO APTE/A
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La resta d’admesos es trobaven exempts de realitzar les proves de català d’acord amb les
bases reguladores del procés.
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A continuació el Tribunal Qualificador ubica els diferents aspirants/tes a la Sala Eudald
Pradell de l’Ajuntament de Ripoll, als efectes de realitzar el tercer exercici, consistent en la
prova teòrica. El president del Tribunal efectua la lectura de la prova i els aspirants/tes
procedeixen a la seva realització.
Finalitzat l’exercici es procedeix a la seva correcció amb la puntuació següent:
Registre
Entrada
3310/2018
3450/2018
3454/2018
3478/2018
3507/2018
3544/2018
3606/2018
3679/2018
3689/2018
3696/2018
3697/2018
3698/2018
3714/2018

Tres últimes xifres i
lletra DNI
959G
930N
207W
494J
841G
113T
630H
404W
424P
053J
183E
201M
233V

Puntuació
NO PRESENTAT/DA
5,00
3,76
NO PRESENTAT/DA
2,64
6,42
1,48
3,12
NO PRESENTAT/DA
1,84
NO PRESENTAT/DA
NO PRESENTAT/DA
4,96

A continuació, quan són les 11:45 hores el Tribunal Qualificador anuncia els aspirants/tes
que han superat l’exercici tercer, i s’anuncia que la revisió de l’examen serà el proper
dilluns dia 3 de desembre, de les 9 a les 13 hores a la secretaria municipal.
Es procedeix amb aquells aspirants que no han resultat eliminats a la realització del quart
exercici que consisteix en la prova pràctica i que la mateixa és anunciada pel Tribunal
Qualificador.
Finalitzat el termini per a la seva realització i una vegada corregida la mateixa es
procedeix anunciar els resultats següents:
Registre
Entrada
3450/2018
3544/2018

Tres últimes xifres i
lletra DNI
930N
113T

Puntuació
5,00
5,00

Donant compliment a les bases reguladores del procés de selecció es realitza l’entrevista
amb el resultat següent:
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Registre
Entrada
3450/2018
3544/2018

Tres últimes xifres i
lletra DNI
930N
113T

Puntuació
1,50
2,00
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A continuació, s’inclou en l’acta, la suma dels mèrits acreditats pels aspirants que han
superat els exercicis anteriors amb el resultat següent:
Registre
Entrada
3450/2018
3544/2018

Tres últimes xifres i
lletra DNI
930N
113T

Puntuació
0,00
3,5

El Tribunal Qualificador realitza el sumatori de la puntuació obtinguda pels aspirants amb
el resultat següent:
Registre
Entrada
3450/2018
3544/2018

Tres últimes xifres i
lletra DNI
930N
113T

Puntuació
11,50
16,92

Per tot això, quan són les 14:45 hores i d’acord amb les bases reguladores del procés de
selecció per unanimitat dels membres que formen el Tribunal amb dret de vot emeten la
següent,
DISPOSICIÓ
Primer. Realitzar la qualificació final provisional dels aspirants/tes que han superat els
diferents exercicis del procés de selecció d’acord amb la puntuació i ordre següent:
Ordre
1
2

Registre Entrada Tres últimes xifres i
lletra DNI
3544/2018
113T
3450/2018
930N

Puntuació
16,92
11,50

Segon. Publicar aquesta acta a la pàgina web municipal, als efectes que durant el termini
de cinc dies hàbils per tal que es realitzin les al·legacions que es considerin oportunes en
compliment d’allò previst a la base vuitena de les bases reguladores del procés de
selecció, disposant que en el supòsit de que hagi transcorregut dit termini sense la
presentació d’al·legacions l’ordre esmentat esdevindrà definitiu.
Tercer. Disposar que si el llistat esdevé definitiu es proposa a l’òrgan competent de
l’Ajuntament de Ripoll la contractació en règim laboral amb caràcter temporal la
contractació de l’aspirant identificat en aquest procediment administratiu (Registre
d’entrada 3544/2018 – Tres últimes xifres i lletra DNI: 113T) per ocupar el lloc de treball
d’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció Ciutadana – Finestreta Única de
l’Ajuntament de Ripoll, fent avinent a l’aspirant proposat que en el termini de deu dies
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haurà d’aportar la documentació prevista en la base novena de les bases del procés de
selecció.
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Quart. Donar compliment a la base desena i proposar a l’òrgan competent la creació
d’una borsa de treball que es crearà per donar cobertura de forma interina a les
necessitats temporals del servei excepcionals, urgents i inajornables.
Ripoll, 28 de novembre de 2018
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