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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A OFICIAL 
ELECTRICISTA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
 
 
A les 09:30 hores del dia 5 de juny de 2017, es reuneix a l’Ajuntament de 
Subirats el Tribunal qualificador del procés de selecció d’un/a oficial 
electricista.   
 
Els membres del Tribunal que assisteixen a la convocatòria són els següents: 
 
President: Esther Grases i Simón, tècnica de l’àrea de poble. 
 
2n Vocal: Maria Vendrell i Martí, administrativa àrea intervenció. 
 
3r Vocal: Marta Mestre Urpí, representat àrea de territori. 
 
Secretària: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal 
 
La Presidenta declara vàlidament constituït el Tribunal, per existir el quòrum 
necessari, i acte seguit es procedeix a la realització de la prova teòrica de la 
fase d’oposició del procés de selecció. 
 
 
DESENVOLUPAMENT PROVA TEÒRICA DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Compareixen a la crida del Tribunal, a les 10:00 hores del mateix dia 5 de juny 
de 2017, els aspirants que tot seguit es detallen: 
 

Ivan Ros Vendrell 

Jordi Borràs José 

Oscar Arias Pérez 

Kiliam Suarez Jordà 

Roger Cuartiella Ferret 

Lluís Catasús Cid 

Amadeu Solé Gonzàlez 

  
 
La resta d’aspirants admesos no compareixen a la convocatòria, amb la qual 
cosa, resten eliminats dels procés de selecció. 
 
Un cop realitzada la prova teòrica, per la qual es disposa de 30 minuts, i un cop 
qualificada pel Tribunal d’acord amb la puntuació que es conté en els bases, 
el resultat obtingut pels aspirants és el següent: 
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Prova teòrica 
apte/no 

apte 

  Ivan Ros Vendrell NO APTE 

Jordi Borràs José 12,99 APTE 

Oscar Arias Pérez NO APTE 

Kiliam Suarez Jordà NO APTE 

Roger Cuartiella Ferret NO APTE 

Lluís Catasus Cid NO APTE 

Amadeu Solé Gonzàlez 11,99 APTE 

 
 
Els aspirants que no han obtingut una qualificació mínima de 10 punts són 
qualificats com a No Aptes i resten eliminats del procés de selecció. 
 
 
DESENVOLUPAMENT PROVA PRÀCTICA DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
 
A les 11:00 hores del mateix dia 5 de juny de 2017 es procedeix a la realització 
de la prova pràctic de la fase d’oposició per part dels aspirants que han 
superat la prova teòrica. 
 
Un cop realitzada aquesta prova pràctica, per la qual es disposa de 45 minuts, 
i un cop qualificada pel Tribunal d’acord amb la puntuació que es consigna a 
les bases, el resultat obtingut pels aspirants és el següent: 
 
 

Prova Pràctica 
apte/no 

apte 

  
2 Jordi Borràs José 5 APTE 

9 Amadeu Solé Gonzàlez 8,75 APTE 

 
 
Tots els aspirants han obtingut una qualificació mínima de 5 punts, per la qual 
cosa continuen en el procés de selecció. 
 
 
Un cop conclosa la fase d’oposició del procés, i a la vista de les qualificacions 
obtingudes pels aspirants, el Tribunal acorda: 
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Primer.- Requerir als aspirants Sr. Jordi Borràs José i Sr. Amadeu Solé Gonzàlez 
per haver superat la fase d’oposició del procés de selecció, per tal que aportin 
tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, amb els requisits que 
es contemplen a les bases, i com a màxim fins el proper dimarts dia 13 de juny 
de 2017 inclòs. 
 
 
Segon.- Convocar als aspirants Sr. Jordi Borràs José i Sr. Amadeu Solé Gonzàlez 
a la realització de l’entrevista personal el proper dijous dia 15 de juny de 2017 a 
les 10,00 hores, a l’Ajuntament de Subirats, Plaça de l’ajuntament, s/n de Sant 
Pau d’Ordal.  
 
Recordar als aspirants que aquells que no es presentin el dia i hora assenyalats 
per a realitzar l’entrevista, restaran eliminats del procés de selecció.  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dóna per conclòs l’acte, 
aixecant-se la sessió el mateix dia 5 de juny de 2017 a les 13,00 hores. 
 
 
 
Per tot l’exposat, s'estén aquesta acta, que un cop llegida i trobada conforme, 
signen tots els membres, i com a Secretària, en dono fe.    
 
Subirats, 5 de juny e 2017 
 
 
 
 Secretària del Tribunal      Presidenta del Tribunal       
 
 
 
 
 
         Segon vocal  Tercer vocal 
 
 


