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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS DE 
MÈRITS PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES 
VACANTS DE MONITORS DE MENJADORS ESCOLARS, I/O, ACOLLIDA.

Identificació de la sessió  

Data: 13 de febrer de 2018.
Hora d’inici: 9:00 hores
Hora de finalització: 18:00 hores
Lloc: Ajuntament de Flix.
 
Hi assisteixen:

- President: Arturo González i Benet, Secretari-Interventor de l'Ajuntament. 
- Vocals:

 Josep Viñado Pujol, Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de 
Flix com a vocal. 

 Margarita Llauradó Aribau, Tècnica de l'Ajuntament, com a vocal. 

- Secretaria:  Maria Dolors Martinez Agüera, funcionària de l’Ajuntament de 
Flix.  

Ordre del dia

1. Constitució del tribunal qualificador.
2. Examen dels tràmits que s'han seguit i de les bases de l’oposició.
3. Realització de prova de català. 
4. Valoració de mèrits.
5 . Realització de l'entrevista.
 
Desenvolupament de la sessió

1. Constitució del tribunal qualificador
El president obre la sessió i dóna 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 40/2015, 
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

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,  el  president  declara  constituït  vàlidament  el  Tribunal 
qualificador,  que,  des d'aquest  moment,  ha d'actuar amb la majoria  dels seus 
membres, titulars o suplents. 
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2. Examen dels tràmits que s'han seguit i de les bases de l’oposició.

El tribunal examina detingudament, en l'expedient, els tràmits que s'han seguit, i 
també, molt especialment, les bases del concurs de mèrits. 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; també comprova que els 
aspirants són els que apareixen com a admesos en el Decret número 20/2018 de 
data 9 de febrer de 2018.

El Sr. President exposa que a les 9:00 del matí hi ha una aspirant convocada per 
realitzar  la  prova  de coneixement  del  català,  tal  com disposen  les  Bases del 
concurs. 

Aquesta  prova  havien  de  superar-la  els  aspirants  que  no  acreditessin 
documentalment els coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B1 
de català o equivalent i havien de superar una prova específica de coneixements 
de llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori. 

En el Decret número 19/2018 ja es van relacionar les aspirants que havien de 
sotmetre’s a la prova. A les 9:00 del matí, a l’Ajuntament de Flix, estaven presents, 
la  Secretària  del  tribunal,  i  l’assessora  del  Tribunal,  la  tècnica  Patrícia  Martí 
Bargalló  del  Centre  de  Normalització  Lingüística   Terres  de  l’Ebre,  havent-se 
presentat l'aspirant convocada. 

Transcorreguts 60 minuts la tècnica assessora ha emès una acta, còpia de la qual 
entrega al tribunal ,  sent el resultat el següent:

NIF( tres últimes xifres) Resultat
310-R APTE

S'incorpora a aquest acta el document signat per la tècnica assessora del Centre 
de Normalització Lingüística Terres de l'Ebre.

Per tant,  els aspirants admesos són els següents: 

RELACIO ASPIRANTS ADMESOS 
    
  - Últimes tres xifres del DNI: 975L
  - Últimes tres xifres del DNI: 310R

3. Fase d’oposició.

Sent les 17 hores del dia de l'acta, el Tribunal  acorda iniciar les entrevistes, amb 
els  aspirants  admesos,  que  atorguen  una  puntuació  màxima  de  3  punts, 
efectuant-se la primera entrevista a les 17 hores i la segona  a les 17:20 hores.

Un cop realitzades les dues entrevistes, la puntuació és la següent:
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NIF( tres últimes xifres) Resultat
975-L 3 punts
310-R 3 punts

A continuació el Tribunal  procedeix, a la vista de la documentació presentada per 
les candidates, a la valoració de la formació, mèrits o nivell  d’experiència adients, 
degudament al·legats i acreditats documentalment pels aspirants:

NIF( tres últimes xifres) Resultat
975-L 0,40 punts
310-R 0,00 punts

A la vista dels resultats del concurs de mèrits i entrevistes, el resultat final és el 
següent,

ASPIRANTS  :

NIF Mèrits Entrevista Totals
975-L 0,40 3,00 3,40
310-R 0,00 3,00 3,00

El Tribunal a la vista dels anteriors resultats ACORDA:

PRIMER.- APROVAR  les relacions definitives dels aspirants que han superat el 
procés selectiu i que conformen la Borsa de Treball, que queda configurada, de la 
següent manera,

NIF Mèrits Entrevista Totals
975-L 0,40 3,00 3,40
310-R 0,00 3,00 3,00

SEGON.- ELEVAR aquest acta a l’òrgan competent als efectes oportuns.

I en prova de conformitat, signen els assistents, juntament amb mi, la Secretària, 
que ho certifico.

El president del Tribunal, La secretària,

Els Vocals,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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