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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I REALITZACIÓ DE LES PROVES
Benifallet, 12 d’abril de 2019
Reunits en la Biblioteca municipal de Benifallet, a les 10 hores, es constitueix el Tribunal
qualificador per a les proves selectives dels aspirants per cobrir, en règim de interinitat,
la plaça vacant de secretaria intervenció en la plantilla municipal de l’Ajuntament de
Benifallet, i té la composició següent:
- Sr. Antonio Serret Masià, President del Tribunal.
- Sr. Josep Solanes Esquirol, vocal del Tribunal.
- Sr. José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu, Vocal del Tribunal.
El Tribunal es declara vàlidament constituït amb els membres anteriors.
Es procedeix a escollir d’entre els seus membres el vocal que actuarà com a secretari,
resultant seleccionat el vocal Sr. José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu, qui alhora
tindrà veu i vot.
Un cop constituït el Tribunal qualificador, se segueix l’ordre de les proves establertes en
les bases d’aquesta convocatòria, publicades íntegrament en el BOPT de data 07-022019, inserció 2019-01360, i en extracte en el DOGC número 7817, de data 25.2.2019,
inserció DOGC-A-19043120-2019.
Compareix i s’identifiquen convenientment els següents aspirants:
Aspirants
Llanos Serral, Xavier
Fortuño Acero, Salomé
Checa Serrano, Lorena
Garcia Celma, Caridad Isabel

DNI
***2628**
***2696**
***3704**
***2919**

Per tant, han d’efectuar el segon exercici els aspirants aprovats i els declarats aptes per
haver acreditat estar en possessió del nivell C1, i que han comparegut, i que són:
Aspirants
Llanos Serral, Xavier
Fortuño Acero, Salomé
Checa Serrano, Lorena
Garcia Celma, Caridad Isabel

DNI
***2628**
***2696**
***3704**
***2919**

Es procedeix a efectuar el segon exercici de la fase d’oposició.

1

AJUNTAMENT DE
BENIFALLET

Tel. 977 462005 Fax: 977 462289
www.benifallet.altanet.org
C/ Major, 1 – 43512 Benifallet (Terres de l’Ebre)

Segon exercici: Prova pràctica. De caràcter obligatori i eliminatori
Consisteix en la resolució de 2 supòsits teòrico-pràctics relacionats amb les funcions,
atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, i en relació als
temes següents:
1. Contractes del sector públic
2. Règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú.
3. Organització i funcionament dels òrgans dels Ens locals. Competències.
4. Urbanisme.
5. Patrimoni dels Ens Locals.
D’acord amb les bases aprovades i publicades, la valoració de cada supòsit és de 0 a
10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a superar-lo en cadascun d’ells. El
resultat final serà la suma dels dos supòsits. La puntuació màxima final d’aquesta prova
és de 20 punts. Cas que algun supòsit no superi el mínim de 5 punts, el resultat final
serà de NO APTE/A.
Durant el desenvolupament d’aquesta prova els aspirants poden, en tot moment, fer ús
de la normativa legal no comentada en suport paper.
En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica
en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada comprensió
i aplicació dels continguts teòrics i de la normativa aplicable.
El Tribunal determina que la durada d’aquest exercici és de dues hores i trenta minuts
com a màxim.
Finalitzat el segon exercici, un cop corregit pels membres del Tribunal, la qualificació
obtinguda pels aspirants és la següent:
aspirant
Garcia Celma, Caridad Isabel
Llanos Serral, Xavier
Fortuño Acero, Salomé
Checa Serrano, Lorena

DNI
***2919**
***2628**
***2696**
***3704**

cas 1
9,20
7,50
6,70
NO APTE/A

cas 2
7,50
7,00
6,00
NO APTE/A

TOTAL
16,70
14,50
12,70
NO APTE/A

S’acorda la publicació dels resultats i procedir a la baremació dels mèrits acreditats
documentalment pels aspirants que han superat la fase d’oposició, acordant-se atorgar
la següent puntuació:
aspirant

DNI

Garcia Celma, Caridad Isabel
Llanos Serral, Xavier
Fortuño Acero, Salomé

***2919**
***2628**
***2696**

exercicis FALHN cursos experiència Titulació TOTAL
3,00
2,05
0,95

2,00

5,00
2,05
0,95
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Seguidament, el Tribunal acorda de mantenir una entrevista per competències amb els
aspirants que han superat la fase d’oposició, per tal de determinar la idoneïtat de
l’aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball i
l’adaptació del seu perfil formatiu i professional al lloc de treball. D’acord amb les bases
aprovades i publicades, la qualificació màxima és de 3 punts. L'ordre d'actuació
s’efectua seguint la puntuació final obtinguda en la fase d’oposició.
A tots els aspirants que han superat la fase d’oposició se’ls formulen les mateixes
preguntes, valorant positivament el tribunal:
L’acreditació d’empatia i esforç per acceptar i respectar formes de pensar o actuar
diferents a les pròpies; la descripció de situacions en què ha compatit informació o
coneixements professionals útils amb els companys de forma proactiva; la seva
capacitat de transmetre amb facilitat un missatge, adaptant-lo a les característiques del
seu interlocutor; exemples d'haver establert relacions positives amb persones de càrrecs
o nivells superiors al seu dintre de l’organització; la correcta organització del seu treball;
quant a activitats i terminis; l’assoliment de resultats; l’ús d’eines que facilitin la
planificació; interès en millorar el servei de l'àrea o unitat en el qual es treballa i explicació
de iniciatives que han aportat al respecte.
El Tribunal acorda atorgar la següent puntuació en les entrevistes efectuades:
aspirant
Garcia Celma, Caridad Isabel
Llanos Serral, Xavier
Fortuño Acero, Salomé

DNI
Entrevista
***2919**
3
***2628**
3
***2696**
3

Conclosos tots els exercicis i degudament qualificats pel Tribunal, valorats els mèrits
acreditats documentalment i finalitzada la fase d’entrevistes, sense excedir el nombre de
places convocades, acorda publicar el resultat obtingut pels aspirants que han superat la
fase d’oposició, amb el següent ordre decreixent de puntuació:
aspirant
Garcia Celma, Caridad Isabel

DNI
***2919**

oposició
16,7

Llanos Serral, Xavier
Fortuño Acero, Salomé

***2628**
***2696**

14,5
12,7

mèrits
entrevista
5,00
3
2,05
0,95

3
3

TOTAL
24,7
19,55
16,65
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El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 14:15
hores.
De la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

EL PRESIDENT

EL VOCAL
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