
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Expedient123/2020 
Assumpte: Procediment selectiu per a la provisió d’una plaça de 
funcionari interí per a cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció de 
l’Ajuntament de Vall-llobrega 

 

ACTA TRIBUNAL 
 
Procediment selectiu per a la provisió d’una plaça de funcionari interí per a 
cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Vall-llobrega 
(Bases Convocatòria publicada al BOP Girona Núm. 133 de data 
13/07/2020; extracte al DOGC Núm. 8190 de data 31/07/2020) 
 

A Vall-llobrega, essent les 09.00 hores del dia 02 d’octubre de 2020, es 
reuneixen a les dependències municipals, les persones que seguidament es 
relacionen, per constituir el Tribunal Qualificador del Procediment selectiu per a 
cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció, funcionari interí, de 
l’Ajuntament de Vall-llobrega, convocat per resolució de l’Alcaldia Núm. 
123/2020 de data 23/09/2020, quedant constituït de la manera següent: 
 
Presidenta:  
Titular: Àngela Sáez Torres, secretària interventora 
 
Vocal i secretari/a: 
Titular: Joan Bataller Garriga, funcionari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
Vocal:  
Titular: Joaquim Llorens Clos, designat per la DGAL  

La presidenta obre la sessió i dona possessió dels càrrecs respectius als 
membres del tribunal qualificador, que els accepten, prometen complir 
correctament i fidelment la missió encomanada i fan declaració jurada o 
promesa de no trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 23 
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

Com que no hi ha cap membre del tribunal en qui concorrin les causes 
d'abstenció establertes en la disposició esmentada, sens perjudici de les 
possibles recusacions que poden presentar els aspirants o tercers que tinguin 
interès legítim per a participar en el concurs, es considera que poden continuar 
les actuacions previstes.  



En conseqüència, la presidenta declara constituït vàlidament el Tribunal 
qualificador, que, des d'aquest moment, ha d'actuar amb la majoria dels seus 
membres, titulars o suplents.  

El tribunal examina detingudament, en l'expedient, els tràmits que s'han seguit, 
i també, molt especialment, les bases del concurs-oposició. Tant els tràmits 
com les bases s’ajusten totalment a les disposicions que regulen el procés 
selectiu i, per tant, el tribunal pot examinar i qualificar els aspirants, dels quals 
revisa les sol·licituds i la resta de documentació que han presentat 

 

FASE D’OPOSICIÓ 
 
REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI (PROVA DE CATALÀ) 
 
A tenor del Decret d’admesos i exclosos definitiu, a les 09:00 ha estat convocat 
la persona aspirants que no ha acreditat estar en possessió del nivell C1 de 
català, per realitzar la prova de coneixement de la llengua: 
 

REGISTRE  ASPIRANT 

E2020000952 G.M.P  

 

Es presenta a les dependències municipals a l’hora convocada l’assessora 
lingüística provinent del Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
No assisteix l’aspirant convocat, tot i el caràcter obligatori de la prova.  
 
REALITZACIÓ DE LA PROVA PRÀCTICA  
 
De conformitat amb el punt 7.1 de les bases del present procés selectiu, les 
persones que s’han presentat a la prova pràctica, que ha tingut lloc el dia 02 
d’octubre de 2020 i que es va iniciar a les 10.15 hores, ha estat la següent: 
 

REGISTRE ASPIRANT DNI 

E2020001034/ 
E2020001150 

L.O.V. ***6233** 

 
La prova pràctica ha consistit en dos supòsits de matèries pròpies de les 
funcions del lloc de treball. Concretament, un primer supòsit ha consistit en la 
redacció d’un informe jurídic relatiu a un supòsit de serveis mínims de l’article 
26 LBRL, contractació i fiscalització de factures d’acord amb el RD 424/2017; el 
segon supòsit ha consistit en el càlcul de magnituds com el resultat 
pressupostari, el romanent de tresoreria, drets pendents de cobrament i 
pagament.  
 
En la realització de la prova, d’acord amb les bases de la convocatòria, s’han 
pogut consultar textos legals, calculadores estàndard i científiques. 
 
L’aspirant ha tingut dues hores per a la realització de la mateixa, finalitzant 
l’exercici a les 12.15 hores. 



 
L’exercici puntuava de 0 a 40 punts, quedant eliminats qui no arribi a obtenir la 
qualificació de 20 punts. Concretament, el Tribunal ha decidit puntuar cada 
exercici en 20 punts.  
 
El resultat de la prova ha esta la següent: 
 
REGISTRE ASPIRANT DNI PUNTUACIÓ 

E2020001034/ 
E2020001150 

L.O.V. ***6233** 26 

 

 

FASE CONCURS 
 
A tenor dels resultats anteriors el Tribunal procedeix a la fase concurs de 
valoració de mèrits d’acord amb la Base 7.2 de la convocatòria: 

 
S’ha valorat la titulació acadèmica, els cursos realitzats i l’experiència 
professional en la mateixa categoria i realitzant tasques similars. 

 
El resultat d’aquesta prova és el següent: 
 

REGISTRE ASPIRANT DNI EXP. PROF.  
Màx. 12 punts 

FORMACIÓ 
Màx. 4 punts 

POSTGRAU 
Màx. 4 punts 

E2020001034/ 
E2020001150 

L.O.V. ***6233** 12 4 4 

 

 

REALITZACIÓ DE LA FASE: ENTREVISTA  
 
Tenint present que únicament s’ha presentat un candidat a la realització de les 
proves i degut a l’escassa puntuació de la fase entrevista, d’acord amb la Base 
7.3 el Tribunal acorda la NO necessitat de realitzar la mateixa.  

 
 

LLISTA D’APROVATS I PROPOSTA NOMENAMENT 
 

Atesa la puntuació definitiva del present procés selectiu, i de conformitat amb la 
base núm. 8 de les que regulen el mateix, que estableix que el Tribunal 
qualificador ha de fer pública la llista d’aprovats per ordre de puntuació, la qual 
no pot contenir un nombre superior al de llocs de treball vacants ofertats i que 
trametrà proposta de nomenament a l’alcaldia-presidència per tal que efectuï 
els tràmits oportuns davant la DGAL, aquest Tribunal estableix que la llista 
d’aspirants aprovats és la següent:  
 
 

REGISTRE ASPIRANT DNI PROVA  
PRÀCTICA 

MÈRITS TOTAL 

E2020001034/ 
E2020001150 

L.O.V. ***6233** 26 20 46 



 

 
A la vista de la llista d’aprovats per ordre de puntuació, aquest Tribunal 
qualificador proposa a l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de Vall-llobrega 
que proposi davant la DGAL a la següent persona , per ocupar la plaça 
derivada de la present convocatòria:  
 
REGISTRE ASPIRANT DNI 

E2020001034/ 
E2020001150 

L.O.V. ***6233** 

 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la present sessió del Tribunal a les 
13.30 hores, en el lloc i data al començament indicats, signat electrònicament, 
de la qual cosa dona fe el secretari. 
 
 
Contra el present acord podrà interposar-se recurs d’alçada davant l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
publicació de la present Acta en el tauler d’anuncis. Es comunica que el termini 
de resolució es de tres mesos, transcorregut aquest termini sense que recaigui 
resolució es podrà entendre desestimat per silenci, contra la resolució del 
recurs d’alçada no es podrà interposar cap altre recurs administratiu, excepte 
revisió, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Contra la resolució expressa del recurs d’alçada es podrà interposar recurs 
contenciós- administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, 
en el termini de dos mesos a comptar des de la resolució desestimatòria 
expressa del recurs d’alçada. En cas de desestimació presumpta del recurs 
d’alçada (tres mesos) el plaç d’interposició serà de sis mesos a comptar des de 
el dia següent al de la finalització del termini de tres mesos esmentat, tot plegat 
a l’empara de l’article 46 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
 
 
Signat Electrònicament  


