ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE CONSERGE D’EQUIPAMENT DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

Lloc: Centre Municipal d’Educació (Carrer Bruguerol, 12)
Data (hora d’inici i hora de fi): 18 d’octubre 2018 de 9:00h a 15:00h
Assumpte: Constitució del tribunal, realització les proves de coneixements teòrics i
pràctics.
Assistents:
PRESIDENT: senyor JOSEP MASGRAU PONSATÍ Cap de l’àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Palafrugell
SECRETÀRIA: senyora OLGA AVELLANEDA NOGUERA Tècnica de Recursos
Humans i Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Palafrugell.
VOCALS:
senyora ANGELA MARTÍ SANTANACH Tècnic mig Museu del Suro de l’Ajuntament
de Palafrugell
Senyor JORDI GAITX MOLTÓ en representació de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Un cop reunits i 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 2018/1997 de data 28 de setembre de 2018, són els
següents:
77.999.192-M
40.345.877-J
40.519.360-F
78.977.877-V
40.522.909-Z
40.594.573-X
43.442.906-T
46.222.173-Q
41.528.548-R
46.045.417-S
40.366.227-P
77.999.760-K
40.538.549-Z
40.535.296-G
42.364.890-V
41.595.376-Z
41.525.325-K
40.529.644-X
40.531.834-S
46.348.525-Y

41.528.455-T
40.535.765-J
40.526.519-L
40.516.494-Q
40.532.676-Y
43.504.204-A
40.345.186-N
78.002.095-X
41.525.093-L
41.529.788-E

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 B2, als/les aspirants admesos, a excepció de:
DNI
77.999.192-M
40.519.360-F
78.977.877-V
46.222.173-Q
41.528.548-R
46.045.417-S
77.999.760-K
42.364.890-V
40.531.834-S
46.348.525-Y
2.- Fase de realització de les proves
1er exercici. Prova de coneixements teòrics
Des de l’àmbit de serveis a les persones, en relació al temari, s’elabora la prova
teòrica consistent en 30 preguntes tipus test. Hi ha un sol model de la prova.
La puntuació màxima de la prova serà de 20 punts, superant la prova aquells aspirants
que obtinguin una puntuació igual o superior a 10 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
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A les 9:00 hores es fa la crida dels aspirants, assistint els següents:
77.999.192-M
40.345.877-J
40.519.360-F
78.977.877-V
40.522.909-Z
40.594.573-X
43.442.906-T
46.222.173-Q
46.045.417-S
40.535.296-G
41.595.376-Z
41.525.325-K
40.529.644-X
46.348.525-Y
40.526.519-L
40.516.494-Q
40.532.676-Y
43.504.204-A
40.345.186-N
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 11:20h d’avui per conèixer els resultats
de la correcció de la prova teòrica.
El tribunal, un cop corregides les proves teòriques el resultat és el següent:
ASPIRANT
DNI
77.999.192-M
40.345.877-J
40.519.360-F
78.977.877-V
40.522.909-Z
40.594.573-X
43.442.906-T
46.222.173-Q
46.045.417-S
40.535.296-G
41.595.376-Z
41.525.325-K
40.529.644-X
46.348.525-Y
40.526.519-L
40.516.494-Q
40.532.676-Y
43.504.204-A
40.345.186-N

PUNTUACIÓ
10.66
9.33
9.33
9.33
7.33
15.33
10.66
16.66
11.33
16
14
9.33
10
17.33
14.66
9.33
13.33
10.66
11.33
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Tretze aspirants han superat la prova teòrica i passen a fer la prova pràctica.
2on exercici. Prova pràctica
Des de l’àmbit de serveis a les persones s’ha elaborat la prova pràctica consistent en
resoldre una tasca pròpia de les funcions del lloc de treball.
Un cop donades les instruccions per fer la prova pràctica s’atorga a cada aspirant un
termini de mitja hora per realitzar-la.
Essent les 15:00 hores es procedeix a la seva correcció. La puntuació és donarà sobre
un total de 40 punts, resultant no eliminats aquells aspirants que obtinguin una
puntuació igual o superior a 20 punts. Els resultats de la correcció són els següents:
ASPIRANT
DNI
77.999.192-M
40.594.573-X
43.442.906-T
46.222.173-Q
46.045.417-S
40.535.296-G
41.595.376-Z
40.529.644-X
46.348.525-Y
40.526.519-L
40.532.676-Y
43.504.204-A
40.345.186-N

PUNTUACIÓ CAS
PRÀCTIC
33
21
35
27
31
36
36
No finalitzada
28
33.5
16
35
33

Onze aspirants superen la prova pràctica.
Dels aspirants que han superat les proves de coneixements teòrics i pràctics, els
següents han realitzat la prova de nivell de català, al centre municipal d’educació, sent
el resultat de les mateixes el següent:

ASPIRANT
DNI
77.999.192-M
46.222.173-Q
46.045.417-S
46.348.525-Y
43.504.204-A

RESULTAT PROVA
CATALÀ
NO APTE
NO APTE
NO APTE
APTE
NO APTE
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Els aspirants que han superat les proves de coneixements teòrics i pràctics, i la prova
de català, passen a la fase de concurs.
També s’acorda fixar el dia 19 d‘octubre, a la Seu de l’Ajuntament de Palafrugell,
(Carrer Cervantes, 16) per realitzar una entrevista personal a les persones aspirants
que han superat les proves de coneixements teòrics i pràctics, i la prova de català a
les següents hores:

DNI
40.594.573-X
43.442.906-T
40.535.296-G
41.595.376-Z
40.526.519-L
40.345.186-N
46.348.525-Y

HORA
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:30

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