
Ajuntament de Subirats
Plaça de l’1 d’octubre, s/n
08739 – Sant Pau d’Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11

CODI DE L’EXPEDIENT: 145  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_145_CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL
ENGINYER SUPERIOR

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE
TREBALL D’ENGINYERS/RES DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS

A les 09:45 hores del dia 16 de juny de 2021, es reuneix a l’Ajuntament de Subirats el Tribunal
qualificador del procés de selecció assenyalat.

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

Presidenta: Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora municipal.

1r Vocal: Carles Alemany Pascual, designat per l’EAPC.

2n Vocal: Eduard Grifé Singla, enginyer Ajuntament Sant Sadurní d’Anoia.

Actua com a secretària del tribunal la Sra. Mercè Bosch Torres, personal administratiu 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 PROVA TEÒRICA DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Compareixen a la crida del Tribunal, a les 9:00 hores del mateix dia 16 de juny, els aspirants que tot
seguit es detallen:

DNI INICIALS
ASPIRANTS

***6726** M.B.P.

***0643** R.A.L.

***4475** V.B.S.

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, el qüestionari test, per la qual es disposa de 60 minuts, 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:

DNI
INICIALS

ASPIRANTS

PUNTUACIÓ
PROVA
QESTIONARI
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TEST

***6726** M.B.P. 9,50

***0643** R.A.L. 5,75

***4475** V.B.S. 16,25

DESENVOLUPAMENT PROVA PRÀCTICA DE LA FASE D’OPOSICIÓ

El mateix dia 16 de juny, i un cop realitzada la prova teòrica, es procedeix a la realització de la prova
teòrico-pràctica de la fase d’oposició.

El Tribunal qualificador procedeix a la valoració de la prova, i un cop qualificada d’acord amb la
puntuació que es consigna a les bases, el resultat obtingut pels aspirants és el següent:

DNI
INICIALS

ASPIRANTS

PUNTUACIÓ
PROVA
TEÒRICO-PRÀCTIC
A

***6726** M.B.P. 4,50

***0643** R.A.L. ES RETIRA

***4475** V.B.S. 14,00

TOTAL PUNTUACIÓ FASE OPOSICIÓ:

DNI
INICIALS

ASPIRANTS

PUNTUACIÓ
PROVA
QÜESTIONARI
TEST

PUNTUACIÓ
PROVA
TEÒRICO-PRÀ
CTICA

TOTAL
PUNTUACIÓ
OPOSICIÓ

***6726** M.B.P. 9,50 ES RETIRA 9,50

***0643** R.A.L. 5,75 4,50 10,25

***4475** V.B.S. 16,25 14,00 30,25

Els aspirants que no han obtingut una puntuació mínima de 30 punts en la fase d’oposició, resten
eliminats del procés de selecció i no passen a la fase de concurs.

El Tribunal procedeix a la valoració dels mèrits aportats pels aspirants que han superat la fase
d’oposició amb una puntuació mínima de 30 punts, donant el següent resultat:
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DNI INICIALS
ASPIRANTS

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONA
L

FORMACIÓ TOTAL
CONCURS

***4475** V.B.S. 10,92 3,40 14,32

Un cop conclosa la fase d’oposició i la fase de concurs, el resultat del procés de selecció queda com
segueix:

DNI INICIALS
ASPIRANTS

FASE
OPOSICIÓ

FASE
CONCURS

TOTAL PUNTUACIÓ

***4475** V.B.S. 30,25 14,32 44,57

Per tot l’exposat, i vist que sols un aspirant ha superat el procés de selecció, el Tribunal acorda no
realitzar entrevistes.

Per tot l’exposat, el Tribunal acorda:

Primer.- Donar publicitat a la valoració realitzada i a les qualificacions obtingudes mitjançant la
publicació de la present acta en el web municipal, https://subirats.cat/convocatories/.

Segon.- Constituir una borsa de treball d’enginyers superiors de l’Ajuntament de Subirats formada per
l’únic aspirant que ha superat el procés de selecció, el Sr. V.B.S., borsa que tindrà una vigència de dos
anys, i que servirà per a cobrir les necessitats de nomenaments interins i contractacions laborals
temporals durant aquest període.

Subirats, en la data de la darrera signatura electrònica.

Presidenta del Tribunal     Primer vocal   

Segon vocal Secretària

https://subirats.cat/convocatories/
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