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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA 

PLAÇA DE PERSONAL DE NETEJA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

 

Identificació de la sessió: 

 

Expedient: 366/2022 

Data: 16 de març de 2023 

Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial d’Oliana 

Hora: 10:00h 

 

Reunits els membres del tribunal qualificador es procedeix a la seva constitució, d’acord 

amb el decret d’alcaldia núm. 59/2023 de data 7 de febrer de 2023. 

 

En primer lloc es comprova l’assistència i quòrum dels membres de tribunal de 

qualificació per a la seva constitució: 

 

ASSISTENTS 

 

President:  Antoni Pasques Canut, tècnic de gestió municipal de l’Ajuntament 

d’Oliana. 

Vocals:  Jaume Migueles Sarri, coordinador de brigada de l’Ajuntament d’Oliana.  

Roser Español Bada, designada per l'EAPC. 

Secretària: Noemí Vidal Iglesias, administrativa de l’Ajuntament d’Oliana. 

 

Acte seguit, obre l’acte el Sr. President i declara constituït el tribunal qualificador.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

El tribunal procedeix a revisar la relació de persones aspirants admeses, on també hi 

figura la relació de les persones exemptes o no de realitzar la prova de coneixements 

de llengua catalana i castellana i que són les següents: 

 

Aspirant Identificació Prova de català Prova de castellà 

Anna Granollers Botines ****6382-N Exempta Exempta 

Maria Corina Boian Y-0189****-F No exempta No exempta 

Nil Brescó Marsol **0962**-B Exempt Exempt 

 

Es comprova que la Sra. Boian NO va superar l’examen del nivell de coneixements de 

català requerit (A2), celebrat el dia 23 de febrer proppassat, i per tant queda eliminada 

del procés de selecció d’acord amb la base setena de les reguladores de la 

convocatòria. 

 



  
AJUNTAMENT  
D’OLIANA 
 
Núm. Exp.: 366/2022 

Descripció.: Concurs oposició per a la provisió en règim laboral fix d'un lloc de treball de 

personal de neteja 

 

 

2 
 

Seguidament el tribunal prepara la prova de la fase d’oposició, redactant l’exercici tipus 

test amb 20 preguntes relacionades amb el temari establert a les bases. 

 

FASE D’OPOSICIÓ 

 

La fase d’oposició, que consisteix en un exercici tipus test, es valora en un màxim de 20 

punts. 

 

Quan són les 11.00h, i havent comparegut només una aspirant s’inicia la fase d’oposició. 

Finalitzada la prova, a les 11.30h el tribunal corregeix l’examen, obtenint-se els següents 

resultats: 

 

Aspirant 
Punts TEST 

(màxim 20) 

Anna Granollers Botines 20 

 

Atès que l’aspirant supera el mínim de 10 punts exigit per les bases, continua el procés 

passant a la fase de valoració de mèrits. 

 

CONCURS DE MÈRITS 

 

Es valoren els mèrits acreditats per l’aspirant d’acord amb el barem establert a la base 

setena. 

 

El concurs de mèrits consta d’una puntuació total de 10 punts, de conformitat amb 

l’escala següent: 

 

▪ Experiència professional per desenvolupar tasques relacionades amb el lloc de 

treball a cobrir. Es puntua a raó de 0,30 punts per mes. La puntuació màxima en 

aquest apartat és de 7 punts.  

 

Aspirant Mesos acreditats Mesos x 0,30 Punts (màx. 7) 

Anna Granollers Botines 72 21,60 7 

 

▪ Per titulació addicional de nivell equivalent a la requerida per participar en el 

procés (màxim 1 punt): 

 

- Per disposar el títol de graduat en ESO o EGB: 1 punt. 

 

Aspirant Acredita títol Punts (màx. 1) 

Anna Granollers Botines EGB + FP1 1 

 



  
AJUNTAMENT  
D’OLIANA 
 
Núm. Exp.: 366/2022 

Descripció.: Concurs oposició per a la provisió en règim laboral fix d'un lloc de treball de 

personal de neteja 

 

 

3 
 

▪ Cursos de coneixements sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies 

de la plaça a cobrir, amb un màxim de 2 punts, segons el barem següent:  

 

- Cursos de durada superior a 51 hores: 1 punt 

- Cursos de durada de 20 hores a 50 hores: 0,75 punts 

- Cursos de 19 hores o menys: 0,25 punts 

 

Aspirant Cursos acreditats Punts (màx. 2) 

Anna Granollers Botines 0 0 

 

 

Així doncs, la puntuació obtinguda per l’aspirant en la fase de concurs és la següent: 

 

Aspirant Exp. prof. Titulació Cursos Punts  

Anna Granollers Botines 7 1 0 8 

 

I la puntuació total del concurs-oposició és: 

 

Aspirant Oposició Concurs Punts totals 

Anna Granollers Botines 20 8 28 

 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 

A la vista dels resultats obtinguts el tribunal proposa la contractació de l’aspirant ANNA 

GRANOLLERS BOTINES, com a personal de neteja municipal.  

 

El president del tribunal aixeca la sessió a les 11:35 hores, de la qual com a  secretària 

estenc la present acta, que signen totes les persones assistents. Ho certifico.  

 

President       Vocal 

Antoni Pasques Canut     Jaume Migueles Sarri 

 

 

 

 

 

Vocal        Secretària  

Roser Español Bada      Noemí Vidal Iglesias 
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