ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA SELECCIÓ D’UN TÈCNIC SUPERIOR EN
DRET DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS
Vilafranca del Penedès, 14 de desembre de 2016

A les 9,00 hores del dia esmentat, a l’Edifici l’Enològica, es constitueix el Tribunal
Qualificador del concurs-oposició convocat per a la selecció d’un/a tècnic/a superior en Dret
del Servei de Recursos Humans. Presideix el Tribunal Francesc Giralt i Fernàndez, director de
l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Actuen com a
vocals: Antoni Peiret de Antonio, interventor general de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, Ricard Muñiz i Merino, cap del Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Viladecans. Excusen la seva presència el vocal titular i el substitut proposats per l’Escola
d’Administració Pública. Exerceix com a secretari del Tribunal el de la corporació, Eduard
Marcó i Alberti .
Es constata que s’han admès al concurs-oposició un total de tretze persones, de les quals
són presents:
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Es porta a terme el primer exercici de la fase d’oposició (prova teòrica amb dos temes
inclosos dins del temari específic proposats pel tribunal que resulten ser: tema 8
Classificació del personal funcionari al servei de les entitats locals. Règim jurídic aplicable i
tema 17 El règim d'incompatibilitats del personal funcionari al servei de les entitats locals).
El temps màxim per la realització de l’exercici és d’una hora i mitja i la qualificació màxima
que es pot obtenir són 14 punts i és necessari obtenir un mínim de 7 punts per a superar
aquesta fase i prosseguir el procés selectiu.
Seguidament es realitza el segon exercici de caràcter pràctic, consistent en respondre
algunes qüestions entorn d’un cas relacionat directament amb les funcions a desenvolupar.
La qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 14 punts i serà necessari obtenir un
mínim de 7 punts per a superar aquesta fase i prosseguir el procés selectiu. El temps de
durada màxima per respondre és de una hora i mitja. La correcció d’aquest exercici es
realitzarà sols als candidats que hagin superat el primer exercici
La correcció del primer exercici dóna el resultat que es dirà, el qual es comunica als
aspirants presents en el moment de la finalització del temps atorgat per la realització de la
segona prova i, en tot cas, abans de iniciar la correcció del segon exercici:
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Per tant, serà objecte d’avaluació els exercicis pràctics dels aspirants que han aprovat la
primera prova. La correcció del segon exercici dóna el següent resultat:
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El Tribunal valora, d’acord amb les bases de la convocatòria, els mèrits dels aspirants que
han superat la fase d’oposició amb les següents valoracions:
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D’acord amb la base 6.5, el tribunal qualificador realitza una entrevista personal als
aspirants que hagin sumat una puntuació major sumant les fases d’oposició i concurs,
sempre que hagin assolit la puntuació mínima de 18,5 punt, resultant que els dos aspirants
assoleixen la puntuació mínima, es procedeix a realitzar la entrevista, donant els següents
resultats:
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Per tant, el Tribunal acorda proposar el nomenament com d’un/a tècnic/a superior en Dret
del Servei de Recursos Humans al Sr. Víctor Laspalas Zanuy, que en el conjunt del concurs
oposició ha obtingut un total de 32 punts.

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta
que signen les persones membres del Tribunal essent les 14,15 hores del dia 14 de
desembre de 2016.
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