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Acta del tribunal del procés selectiu d’un/a plaça de tècnic/a mitjà/ana, de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’escala d’administració especial, sotsescala
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tècnica, tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, per adscriure a un lloc de treball de Cap de l’Oficina
d’Habitatge, pel sistema de concurs oposició.
Identificació de la sessió
Data: 3 de juliol de 2020
Horari: De 9 a 10.15 hores
Lloc: Sala annexa a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
A les 9 hores es reuneixen els membres del tribunal per tal de valorar la prova pràctica realitzada el dia 26
de juny de 2020, de les 13.20 a les 14.20 hores, pels aspirants que en aquell moment no estaven eliminats
d’aquest procés selectiu, amb el seu consentiment manifestat de forma expressa. Un cop valorada la proves
eliminatòries precedents l’únic aspirant que continua en aquest procés selectiu és el senyor PRUNA FJ.
Els membres del tribunal han valorat la prova pràctica realitzada per l’aspirant restant, el senyor PRUNA FJ, i
la mitjana aritmètica de les valoracions de cadascun dels membres del Tribunal ha estat de 5,66 punts.
Aquesta prova puntuava de 0 a 10 punts i calia obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la.
L’aspirant que continua al procés selectiu està exempt de realitzar les proves de català i de castellà, pel que
els membres del Tribunal passen a valorar els mèrits de l’aspirant a la fase de concurs, obtenint la puntuació
següent:
6.2.1. Experiència professional

3 punts

6.2.2. Formació

3,3 punts

Finalment es realitza l’entrevista curricular, que consisteix en mantenir una conversa amb l’aspirant, en la
qual es porten a terme per part del Tribunal preguntes sobre la trajectòria professional de l’aspirant i sobre la
seva formació i sobre les funcions a desenvolupar en el lloc de treball. Aquesta entrevista no és eliminatòria i
té una puntuació màxima de 2 punts. Els membres del Tribunal valoren, de forma unànime, l’entrevista, amb
una puntuació d’1 punt.
És per tot això que la puntuació total de l’únic aspirant que ha superat totes les proves és la següent:
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És per tot això, un cop finalitzada la fase d'oposició, la fase de concurs i l'entrevista curricular, els membres
del tribunal de la selecció, havent qualificat els/les aspirants/es, proposen a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament
com a tècnic mitjà de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’escala
d’administració especial, sotsescala tècnica, tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, per adscriure al lloc de treball
de Cap de l’Oficina d’Habitatge, al senyor PRUNA FJ, per haver l’únic aspirant a superar totes les proves del
procés selectiu, amb una puntuació total de 35,06 punts.

El president

Vocal

F_CONVFIRMA_CO1

F_CONVFIRMA_CO2

Signat digitalment per:
Cap Àrea Serveis Territorials
Joan Busquets Xambó
07-07-2020 12:59

Signat digitalment per:
Arquitecte Municipal
Xavier Cavero Buscató
07-07-2020 13:07

El secretari

Vocal representant de l’EAPC

F_CONVFIRMA_CO3

F_EXTERNO

Signat digitalment per:
Administratiu
Vicenç Conejos Sáez
07-07-2020 13:44

Antoni
Firmado
por
Sánchez digitalmente
Antoni Sánchez
Mata - DNI Mata - DNI
77298522F (TCAT)
77298522 Fecha: 2020.07.07
F (TCAT) 11:56:26 +02'00'

2/2
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

