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Expedient núm.: 701/2021
Acta de Constitució del Tribunal Qualificador i desenvolupament dels exercicis
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Assumpte: Convocatòria i bases per a la cobertura de la plaça d’oficial de primera de la
brigada funcionari de carrera
Data d'iniciació: 02/06/2021
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DESENVOLUPAMENT
DELS EXERCICIS
Reunits en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el 22 d’octubre de 2021, a les 9.30 hores,
els integrants del Tribunal qualificador, que es constitueix per valorar les proves selectives
dels aspirants a proveir la plaça d’oficial de primera de la brigada funcionari de
carrera, vacant en la plantilla municipal de l’ Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, són:
Càrrec

Identitat
Montserrat Arnedo Gómez
Meritxell Torrents Rosell
Daniel Giménez Deveas
Albert Plana

Presidenta
Secretària
Vocal
Vocal

Constituït el Tribunal qualificador i de conformitat amb les bases reguladores de la
convocatòria de la plaça citada, s'acorda procedir a la realització del primer exercici
consistent respondre a un test de vint preguntes, el temps del qual ha estat estimat a
seixanta minuts. Per poder superar l’exercici s’ha d’obtenir una puntuació mínima de deu
punts.
La qualificació del primer exercici és la següent:

Identitat de l'Aspirant
CC, E
NN, J

DNI
***39 6**-V
***96 1**-Z

Punts Obtinguts
7
6

Qualificació
[Apte/No Apte]
NO APTE
NO APTE

Posteriorment, el Tribunal comunica als aspirants que cap d’ells ha superat el primer
exercici, essent considerats com NO APTES, per tant i d’acord amb allò que preveuen les
bases de la convocatòria no poden realitzar el segon exercici i es considera finalitzat el
procés de selecció amb el resultat de considerar aquest com DESERT, atès que cap dels
dos aspirants ha estat considerat apte i no es pot continuar amb la tramitació de l’exercici
següent.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Finalment, el Tribunal acorda lliurar el resultat de la prova a l’Alcaldia i comunicar-li que cap
dels aspirants ha superat el primer exercici i, per tant, el resultat del procés de selecció
consistent en un concurs oposició per a la cobertura d’una plaça d’oficial de primera de la
brigada funcionari de carrera ha estat DESERT.
Sense més assumptes a tractar la senyora presidenta dóna per acabada la sessió a les
onze hores. De la qual s’estén aquesta acta que jo, com secretària, en dono fe i signen,
juntament amb mi, els membres del tribunal.
Sant Vicenç de Torelló, document signat electrònicament al marge.
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