
 
 

 

 

Núm. d’expedient.:  X2021000146 
 
ACTA I PROPOSTA DEL TRIBUNAL QALIFICADOR PER A LA PROVISIÓ, COM A 
FUNCIONARI INTERÍ DE PROGRAMES DE L´AJUNTAMENT DE LLAMBILLES,  
D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, DEL GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ C1 I DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL (BOP núm. 95 
de 19/05/2021) 

 
A Llambilles, el dia 27 de setembre de 2021 
 
ASSISTENTS: 
 

President:  Carles Patiño i Bartomeu 
        

Vocals:  Joaquim Caritg i Padrosa 
   Núria Vilà Sureda, designada per l’EAPC 
   Montserrrat Compaña Piedra, designada per l’EAPC 
 
Secretari:  Christian López Ibanco 
  

Essent les 8.30 hores, es constitueix el Tribunal Qualificador a les dependències de 
l’Ajuntament de Llambilles (Plaça de la Vila, núm. 1), el qual ha de valorar les proves 
corresponents al procés selectiu convocat per resolució de l’Alcaldia de data 
10/08/2021, per a l’accés com a funcionari interí de programes de l’Ajuntament, a una 
plaça  d’Administratiu d’Administració General, del grup de classificació C1 i de creació 
d’una borsa de treball (BOP núm. 95 de 19/05/2021). 
 
Essent les 8.50 hores, s’ha iniciat la prova de coneixements en llengua catalana (fase 
prèvia: prova eliminatòria), que ha comptat amb la col·laboració de Salut Coll, del 
Servei de normalització lingüística del Consell comarcal del Gironès. L’exercici ha 
tingut el resultat següent:  
 

Nom i cognoms DNI QUALIFICACIÓ 

M.T. S. G. xxx161xxx No presentada 

K.R.R.R. Xxx047xxx No apta 

 
Aquest resultat s’ha publicat al tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Quan són les 11.05 hores s’inicia la primera prova de la fase d’oposició (obligatòria i 
eliminatòria), consistent en la en la valoració dels coneixements teòrics del temari 
inclòs a l’annex de les bases reguladores, a partir de la resolució d’un qüestionari de 
preguntes tipus test,. Transcorregut una hora i avaluades les proves, han donat el 
resultat següent:  
 

Nom i cognoms DNI 
RESULTAT (sobre 

40 punts) 
 

A H.M. xxx130xxx No presentat  

A M. V. xxx701xxx No presentat  

               A S. S. xxx468xxx No presentat  

A.M. B. J. xxx215xxx No presentat  



 
 

 

 

A.M. J. L.. xxx406xxx No presentat  

              C R. H. xxx257xxx No presentat  

E. G. A. xxx765xxx 11,75 NO APTE 

E. I. L. R. xxx519xxx No presentat  

E. R. S. xxx201xxx No presentat  

F. C. V. xxx503xxx 31,75 APTE 

               I P. C. xxx477xxx No presentat  

J. A. C. xxx310xxx No presentat  

J. J. A.  xxx522xxx No presentat  

J. S. R d l H xxx452xxx No presentat  

LL. R. LL. xxx273xxx No presentat  

M. D. A. xxx166xxx 21,50 APTE 

M. M. R. M. xxx200xxx No presentat  
M. V. V. xxx108xxx 15,25 NO APTE 

T. M. G. xxx805xxx 17,25 NO APTE 

 
Aquest resultat s’ha publicat al tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Quan són les 12.10 hores s’inicia la segona prova de la fase d’oposició (obligatòria i 
eliminatòria), consistent en la valoració dels coneixements pràctics de l’entorn 
Windows (programes Word i Excel de l’Office 2019), així com en la valoració de la 
capacitat per a resolució de problemes de càlcul de nivell mitjà, a partir de la resolució 
d’un qüestionari de preguntes tipus test. Transcorregut el termini atorgat i avaluades 
les proves, han donat el resultat següent: 
 

Nom i cognoms DNI 
RESULTAT (sobre 

20 punts) 
 

F. C. V. xxx503xxx 13,25 APTE 

M. D. A. xxx166xxx 13 APTE 

 
Aquest resultat s’ha publicat al tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
A les 12,50 h s’han iniciat la tercera prova de la fase oposició, consistent en una 
entrevista personal a cadascun dels candidats que han superat les proves anteriors. El 
resultat ha estat el següent: 
 

Nom i cognoms DNI 
RESULTAT (sobre 

10 punts) 

F. C. V. xxx503xxx 7 

M. D. A. xxx166xxx 7 
 
Aquest resultat s’ha publicat al tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Finalitzades les proves, el resultat total de la fase d’oposició és el següent: 
 

Nom i cognoms DNI 
TEÒRIC 

(sobre 40 
PRÀCTIC 
(sobre 20 

ENTREVISTA 
(10 punts) 

TOTAL 
(sobre 



 
 

 

 

punts) punts) 70 
punts) 

F. C. V. xxx503xxx 31,75 13,25 7 52,00 

M. D. A. xxx166xxx 21,50 13,00 7 41,50 

 
Aquest resultat s’ha publicat al tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
A les 13,55 hores, publicat el resultat de la fase d’oposició, el Tribunal Qualificador, en 
el marc de la fase de concurs, ha examinat, i valorat els mèrits al·legats i acreditats 
documentalment pels aspirants, amb el resultat següent: 
 

Nom i cognoms DNI 

Exp. 
Profesional 
(màxim 15 

punts) 

Formació  
(màxim 

12 
punts) 

TICS 
 

(màxim 
1,5 

punts) 

Llengua 
catalana, 

nivel 
superior 
(màxim 

1,5 
punts) 

TOTAL  
(màxim 

30 
punts) 

F. C. V. xxx503xxx 1,8 1 0 0 0 

M. D. A. xxx166xxx 0 0 0 0 0 
 
Aquest resultat s’ha publicat al tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Finalitzades les avaluacions, els resultats finals acumulatius de les fases d’oposició i 
de concurs han estat els següents: 
 

Nom i cognoms DNI 

Total 
fase 

oposició  
(màxim 

70 
punts) 

Total 
fase de 
concurs  
(màxim 

30 
punts) 

RESUILTATS 
FINALS  

(màxim 100 
punts) 

F. C. V. xxx503xxx 52,00 2,80 54,80 

M. D. A. xxx166xxx 41,50 0 41,50 

 
Aquest resultat s’ha publicat al tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, finalitzades les fases d’oposició i de concurs, el Tribunal Qualificador, per 
unanimitat dels membres assistents, formula a l’Alcaldia la proposta següent: 
 
Primer.- Proposar  com a candidat/data a la persona següent, que ha obtingut la major 
puntuació: 
 

Nom i cognoms DNI 

Total 
fase 

oposició  
(màxim 

70 
punts) 

Total 
fase de 
concurs  
(màxim 

30 
punts) 

RESUILTATS 
FINALS  

(màxim 100 
punts) 



 
 

 

 

F. C. V. xxx503xxx 52,00 2,80 54,80 

 
Segon.- Constituir una borsa de treball d’ administratius/ives de l’Ajuntament de  
Llambilles, que es regirà d’acord amb allò que preveu la base reguladora desena i que 
estarà constituïda per les persones següents, ordenades segons la puntuació 
obtinguda: 
 

Nom i cognoms DNI 

Total 
fase 

oposició  
(màxim 

70 
punts) 

Total 
fase de 
concurs  
(màxim 

30 
punts) 

RESUILTATS 
FINALS  

(màxim 100 
punts) 

M. D. A. xxx166xxx 41,50 0 41,50 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de Llambilles , 
d’acord amb allò que assenyala la base 9.1 del procés selectiu. 
 
Quart.- Fer constar que, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la 
Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
contra els acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de 
tràmit qualificats i contra la valoració final i proposta de contractació es pot interposar 
recurs d’alçada davant el president de la Corporació en el termini d’1 mes des de 
l’endemà de la present publicació. 
 
I quan són les 15.00 hores, s’aixeca la present acta que, després de la seva lectura, 
signen el president i el secretari del Tribunal Qualificador.  
 
 
El President, 
Carles Patiño i Bartomeu   
 
 
 
 
 
El Secretari, 
Christian López Ibanco   
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