
AJUNTAMENT DE FLIX

www.flix.cat
ajuntament@flix.cat
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18

43750 FLIX

ACTA DE TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ, 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DOS 

PLACES D’ADMINISTRATIU, GRUP C1, PERTANYENTS A L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA, ADMINISTRATIVA, VACANTS EN LA 

PLANTILLA D’AQUEST AJUNTAMENT

Reunits a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Flix, a les 9,30 hores, del dia 26 
d’abril de 2018,  els integrants del Tribunal qualificador de la convocatòria del de dos 
places  d’Administratiu,  grup  C1,  pertanyents  a  l’Escala  d’Administració  General, 
Subescala, Administrativa, vacants en la plantilla d’aquest Ajuntament, integrat per,

- Sr.  Arturo  González  Benet,  secretari  interventor  de  la  Corporació,  com  a 
president.

- El Sr. Josep Viñado Pujol, Cap dels Serveis Municipals, com a vocal.
- La Sra. Margarita Llauradó Aribau, Tècnica de Secretaria de la Corporació, com 

a vocal.
- La  Sra.  Dolors  Martínez  Agüera,  Administrativa  de  la  Corporació,  com  a 

secretària

1.- Constitució del Tribunal.

El Tribunal queda constituït pels integrants que s’esmenten anteriorment.

2. Desenvolupament de la sessió.

Els aspirants admesos a la convocatòria i  que han de realitzar les proves, són els 
següents:

Referència DNI
192S
611S

2.1. Realització de la prova pràctica.

Cridats els aspirants, els aspirants que assisteixen a la realització de la prova pràctica 
són els següents,

Referència DNI
192S
611S

La  base  8  de  les  bases  que  regeixen  la  convocatòria  estableix  pel  que  fa  a  la 
realització de la prova:
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“1r exercici. Prova pràctica
Consistirà  a  resoldre  un  exercici  pràctic  amb  la  utilització  de  les  aplicacions  
informàtiques d'office, així com de sistema operatiu Windows, Internet i informàtica en  
general determinades pel Tribunal abans de començar l'exercici.  Els i  les aspirants  
disposaran d'un termini màxim de 60 minuts per resoldre l'exercici proposat.
Es  qualificarà  fins  a  un  màxim  de  10  punts.  Per  superar  aquest  exercici  s’haurà  
d'obtenir  una  puntuació  mínima  de  5  punts.  Els  i  les  aspirants  que  no  obtinguin  
aquesta puntuació mínima, restaran eliminats del procés selectiu.”

Es realitza la  prova pràctica,  sobre un supòsit  pràctic del  programa de registre de 
factures  i  comptabilitat  de  l’Ajuntament  de  Flix.  Realitzada  la  prova  i  valorada  pel 
Tribunal, el resultat de la mateixa és el següent,

Referència DNI Puntuació

192S 9,00

611S 9,00

2.2. Fase de concurs.

Finalitzada la prova d’oposició es procedeix a la valoració dels mèrits dels candidats 
que han superat la fase d’oposició. Valorats els mèrits presentats, els resultat és el 
següent, 

Referència DNI Serveis prestats Formació Altres titulacions Total

192S 7,00 0,65 2,00 9,65

611S 7,00 2,80 0,50 10,30

2.3. Entrevista.

Atès el caràcter potestatiu de l’entrevista, el Tribunal renúncia a realitzar-la 

2.4. Resultat final procés de selecció:

El resultat final del procés de selecció és el següent,

Referència DNI Oposició Concurs Total

192S 9,00 9,65 18,65

611S 9,00 10,30 19,30

Atès l’establert en les Bases especifiques que han de regir la provisió de amb caràcter 
interí, mitjançant concurs-oposició de dos places d’Administratiu, grup C1, pertanyents 
a l’Escala d’Administració General, Subescala, Administrativa, vacants en la plantilla 
d’aquest Ajuntament, el Tribunal acorda, per UNANIMITAT
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PRIMER.- Aprovar  la  relació  definitiva  d’aspirants  que  han  superat  el  procés  de 
selecció del concurs-oposició de dos places d’Administratiu, grup C1, pertanyents a 
l’Escala  d’Administració  General,  Subescala,  Administrativa,  vacants  en  la  plantilla 
d’aquest Ajuntament, d’acord amb el següent,

Referència DNI Oposició Concurs Total

611S 9,00 10,30 19,30

192S 9,00 9,65 18,65

SEGON.- Proposar  a  l’òrgan  competent  de  l’Ajuntament  el  nomenament  com  a 
funcionari interí,  Administratiu, grup C1, Escala d’Administració General, Subescala, 
Administrativa, dels següents aspirants.

Número ordre Referència NIF

1 611S

2 192S

El President dona per acabada la sessió, a les 12,00 hores, estenent-se la present 
acta, que signen tots els assistents, amb mi, la secretària, que en dono fe, 

Signat:  Arturo  González  Benet,  president;  Josep  Viñado  Pujol,  vocal;  Margarita 
Llauradó Aribau, vocal; Dolors Martínez Agüera, secretària.

Document signat electrònicament.
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