ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D’UN/A
AUXILIAR TÈCNIC/A DE PROTOCOL EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ/NA DE
PROGRAMA, A ADSCRIURE SECRETARIA/ALCALDIA

Lloc: Ajuntament de Palafrugell : Centre Municipal d’Educació (C/Bruguerol , 12)
Data (hora d’inici i hora de fi): 17 de juliol de 2018 a les 8:30h a 14:15h
Assumpte: Constitució del tribunal, realització les proves de coneixements teòrics i
pràctics.
Assistents:
PRESIDENT: Senyor GERARD PROHÍAS FORNÓS, Coordinador de l’Àmbit de
Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Palafrugell
SECRETÀRIA: Senyora OLGA AVELLANEDA NOGUERA, (suplent) Tècnica de RH i
PRL de l’àrea d’Organització i Recursos Humans de l’Ajuntament de Palafrugell .
VOCALS:
- Senyor NARCÍS MIR CANET , Cap de Protocol i Premsa de l’Ajuntament de
Palafrugell.
- Senyor JOAN CAMA MOLANO Cap de Protocol de l’Ajuntament de Palamós.
- Senyora NÚRIA RIGAU VILALLONGA (suplent), en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Un cop reunits els membres del Tribunal, es detecta que la persona nomenada com a
titular per part de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Senyora Angelina
Agudo Vázquez, té un vincle de parentiu amb un dels aspirants al procés selectiu. Així
doncs, és la suplent nomenada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya qui
formarà part del Tribunal, Senyora Núria Rigau Vilallonga.
Tot seguit, havent acceptat els seus càrrecs respectius en aquest tribunal, el senyor
president declara vàlidament constituït aquest òrgan de selecció.
1.- Aspirants admesos:
Els aspirants admesos al procés selectiu, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia
número 2018/1280, de 27 de juny, són els següents:
DNI
40.533.970-N
38.140.898-K
41.527.695-E
77.918.560-B
41.526.334-H
41.600.200-P
41.565.158-H
40.535.073-B
46.996.655-L
46.634.653-Z
40.360.985-X
47.885.658-A

78.002.095-X
35.089.759-Q
En la mateixa Resolució d’Alcaldia es declaren tots els aspirants exempts de la
realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de la llengua
catalana, nivell C, als/les aspirants admesos, a excepció de:
DNI
40.535.073-B
2.- Fase de realització de les proves
1er exercici. Prova de coneixements teòrics
Des d’alcaldia, en relació al temari, s’elabora la prova teòrica, consistent 10 preguntes
curtes. Hi ha un sol model de la prova.
Aquest exercici té caràcter eliminatori, Per cada resposta correcta es sumarà un
màxim de 3 punts. La puntuació mínima per superar el 1er exercici és de 15 punts.
El tribunal decideix el següent procediment per tal de garantir l’anonimat:
- Es donarà als aspirants un sobre que conté un paper en blanc.
- Els aspirants han d’apuntar el seu nom i cognoms en el paper del sobre i un
número de 4 xifres. Posar el paper dins el sobre i tancar-lo.
- El mateix número que escrigui cada aspirant dins el sobre l’anotaran en el seu
exercici teòric.
- Els sobres tancats els custodiarà un membre del tribunal.
- Els sobres s’obriran un cop corregit l’exercici teòric de tots els aspirants, en el
moment de donar-los el resultat de la prova
A les 9:00h hores es fa la crida dels aspirants, assistint els següents:

DNI
40.533.970-N
38.140.898-K
41.527.695-E
77.918.560-B
41.526.334-H
41.565.158-H
40.535.073-B
46.996.655-L
40.360.985-X
78.002.095-X
Repartides les proves, s’atorga un termini de 1h i 30 min. per realitzar la prova.
Un cop finalitzat, es cita els i les aspirants a les 12:45h d’avui per conèixer els resultats
de la correcció de la prova teòrica.
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El tribunal, un cop corregides les proves teòriques, els resultats són els següents:
ASPIRANT
DNI
40.533.970-N
38.140.898-K
41.527.695-E
77.918.560-B
41.526.334-H
41.565.158-H
40.535.073-B
46.996.655-L
40.360.985-X
78.002.095-X

PUNTUACIÓ
15
21
6,5
17
14
15
20,5
16
17
9

Set aspirants han superat la prova teòrica i passen a fer la prova pràctica.
2on exercici. Prova pràctica
Des d’alcaldia s’ha elaborat la prova pràctica consistent en un cas pràctic relacionat
amb el temari, a desenvolupar per escrit.
Repartida la prova, s’atorga un termini de 30 minuts per realitzar la prova pràctica.
Aquest exercici té caràcter eliminatori.
Essent 13:15 hores, es procedeix a la seva correcció. La puntuació és donarà sobre
un total de 20 punts, per superar la prova caldrà una puntuació igual o superior a 10
punts. Els resultats de la correcció són els següents:
ASPIRANT

PUNTUACIÓ
CAS PRÀCTIC

DNI
40.533.970-N
38.140.898-K
77.918.560-B
41.565.158-H
40.535.073-B
46.996.655-L
40.360.985-X

15
10
16,5
9
15
8
19

Els aspirants que han superat la prova pràctica, passen a la fase de concurs.
L’aspirant amb número de DNI 40.535.073-B, un cop presenta document acreditant el
nivell requerit de català, i que ha superat la prova de coneixements teòrics i pràctics,
està exempt de la prova de nivell de català.
En el moment de comunicar el resultat de l’exercici pràctic se cita als aspirants que
l’han superat per realitzar l’entrevista personal, que es durà a terme a l’endemà dia 18
de juliol, a les següents hores:
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DNI
40.533.970-N
38.140.898-K
77.918.560-B
40.535.073-B
40.360.985-X

HORA
9.00
10:00
9:30
10:30
11:00

Un cop finalitzat aquest acte, s’estén aquesta acta, que una vegada llegida és
aprovada per tots els assistents, a continuació el senyor President dóna per finalitzat
aquesta sessió. En dono fe.
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