
 
 

 

 
ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN/A T’ECNIC/A 

DE MEDI AMBIENT I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL, PER A L’AJUNTAMENT DE 

SUBIRATS 

 

A les 09:30 hores del dia 11 de desembre de 2018, es reuneixen a l’Ajuntament de 

Subirats els membres de Tribunal qualificador del procés de selecció d’un/a tècnic/a 

de medi ambient.  

 

Els membres del Tribunal que assisteixen a la convocatòria són els següents: 

 

Presidenta: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal. 

 

1r Vocal, Maria Garcia Martínez, designada per la Diputació de Barcelona. 

 

2n Vocal: Luis Vázquez Rivas, designat per l’Escola d’Administració Pública. 

 

Actua com a secretària del tribunal la Sra. Maria Sanpere Herrero, secretària -

interventora municipal de l’Ajuntament. 

 

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 PROVES TEÒRICA I PRÀCTICA DE LA FASE D’OPOSICIÓ 

 

Compareixen a la crida del Tribunal, a les 9:30 hores del mateix dia 11 de desembre de 

2018, els aspirants que tot seguit es detallen: 

 

ASPIRANTS 

47768xxx-K 

46874xxx-T 

77319xxx-W 

43561xxx-Z 

46805xxx-C 

 

 

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 d’una hora, i un cop 

qualificada pel Tribunal d’acord amb la puntuació que es consigna en les bases, el 

resultat obtingut pels aspirants és el següent: 

 

 

ASPIRANTS PUNTUACIÓ PROVA TEÒRICA 

47768xxx-K 9,00 

46874xxx-T 7,50 

77319xxx-W 14,50 

43561xxx-Z 9,00 

46805xxx-C 12,00 

 



 
  

 

Tots els aspirants obtenen una qualificació mínima de 5 punts, i per tant superen la 

primera prova de la fase d’oposició. 

 

Un cop realitzada i valorada la prova pràctica els aspirants obtenen en aquesta la 

següent puntuació: 

 

ASPIRANTS PUNTUACIÓ PROVA PRÀCTICA 

47768xxx-K 6,00 

46874xxx-T 7,00 

77319xxx-W 13,00 

43561xxx-Z 3,00 

46805xxx-C 12,00 

 

 

Els aspirants que no han obtingut una qualificació mínima de 5 punts, queden eliminats 

del procés de selecció. 

 

 

TOTAL PUNTUACIÓ FASE OPOSICIÓ (aspirants que l’han superat): 

 

 

ASPIRANTS Prova teòrica Prova pràctica TOTAL 

47768xxx-K 9,00 6,00 15,00 

46874xxx-T 7,50 7,00 14,50 

77319xxx-W 14,50 13,00 27,50 

46805xxx-C 12,00 12,00 24,00 

 

 

 

Un cop conclosa la fase d’oposició del procés, i a la vista de les qualificacions 

obtingudes pels aspirants, el Tribunal acorda: 

 

 

ÚNIC.- Requerir als aspirants que han superat la fase d’oposició del procés selectiu, i en 

atenció al que es disposa en el punt 7.3 de les bases, per tal que, en el termini màxim 

de 5 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació en el web municipal 

dels resultats que es contenen en aquesta acta, aportin els documents acreditatius 

dels mèrits que han de ser valorats pel Tribunal.  

 

 

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, 12 de desembre de 2018     

 

 

Presidenta del Tribunal      Primer vocal       

 

 

 

 

Segon vocal 

 


