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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 

PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE 
RECURSOS HUMANS, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, I 

CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 

El dia 27 d’abril de 2022, a les vuit del matí, es reuneix el tribunal qualificador del procés 
selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió en propietat d’una plaça de 
Tècnic/a Administració Especial de Recursos Humans, grup A, subgrup A2, escala 

d’Administració especial, subescala tècnica, classe mitja, en règim de funcionari/a de 
carrera, així com la formació d’una borsa de treball, amb els següents membres 

assistents: 
 

President:  
 Marta Felip i Torres, Secretària General. 
 

Vocals:  
 Josep Roca i Cuffí, funcionari de carrera de la Corporació, interventor accidental. 

 Simón Rodríguez Morillo, tècnic expert, especialista en la matèria de la plaça que es 
convoca, d’una altra administració. 

 Núria Masdemont Ferrer, tècnica experta, d’una altra administració. 

 Josep Maria Sais Villanueva, tècnic proposat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

 
Secretària:  
 -Marta Quer Clavaguera, funcionària de carrera adscrita al Departament de 

Recursos Humans, amb veu però sense vot. 
 

També hi assisteixen: 
 Imma Trias Pilsa, tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística, per a la 

realització de la prova de català 

 
A les nou del matí, el tribunal fa la crida al candidat presentat que ha d’efectuar la 

primera prova, consistent en la Prova de coneixements de llengua catalana, 
obligatòria i eliminatòria, que és valorarà com a apte o no apte, i finalitzada la prova el 
resultat és el següent: 

 
OLIVAS PARRAGA Donaciano APTE 

 
A un quart d’onze del matí el tribunal fa la crida a les persones candidates aptes 

presentades i es procedeix a efectuar la segona prova de la fase d’oposició, 
obligatòria i eliminatòria, que consisteix en respondre, en un temps màxim d’1 hora, 25 
preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de l’ANNEX II de les 

bases, amb 4 respostes possibles cadascuna. 
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D’acord amb el previst a les bases que regulen aquest procés selectiu , es valora aquesta 
prova de la següent manera: 

 
- Cada pregunta encertada suma 0,30 punts. 

- Cada pregunta errònia resta 0,15 punts. 
- Les preguntes no contestades no puntuen. 
 

La qualificació màxima d’aquest exercici és de 7,5 punts i per superar-lo cal obtenir una 
puntuació mínima de 3,75 punts. 

 
Valorada la segona prova, s’obté el següent resultat: 
 

  RESULTAT 

1 DOMÍNGUEZ MONTOYA Ana 5,85 

2 GALLEGO VILANOVA Laura 5,55 

3 LÓPEZ GARCÍA Xènia NO APTA 

4 OLIVAS PARRAGA Donaciano 3,75 

5 SANZ DAUNIS Guillem 5,40 

 

Finalitzada la prova anterior, a dos quarts de dotze, es passa a la tercera prova de la 
fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, que consisteix en respondre, en un temps 
màxim de 1 hora i 30 minuts, 10 preguntes curtes relacionades amb el contingut del 

temari de l’ANNEX II de les bases. 
 

La qualificació màxima d’aquest exercici és de 7,5 punts i per superar-lo cal obtenir una 
puntuació mínima de 3,75 punts. 

 
El tribunal decideix valorar cada pregunta amb un màxim de 0,75 punts (les bases 
reguladores del procés no estableixen cap puntuació al respecte), tenint en compte la 

claredat i la simplificació de les respostes. 
 

Valorada la tercera prova, s’obté el següent resultat: 
 

  RESULTAT 

1 DOMÍNGUEZ MONTOYA Ana 3,80 

2 GALLEGO VILANOVA Laura 5,20 

3 OLIVAS PARRAGA Donaciano NO APTE 

4 SANZ DAUNIS Guillem 5,80 

 
Seguidament es tanca la sessió i es convoca a les persones candidates que han resultat 
aptes a la prova anterior per al dia 4 de maig, a dos quarts de deu del matí, per realitzar 

la quarta prova de la fase d’oposició, consistent en un exercici teòric-pràctic. 
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A les 9 del matí del dia 4 de maig de 2022, es reuneix novament el tribunal. Excusen la 
seva assistència els vocals Simón Rodríguez Morillo i Núria Masdemont Ferrer, existint 

quòrum suficient per realitzar aquesta sessió. 
 

La quarta prova de la fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, que consisteix en un 
exercici teòric-pràctic, té per objectiu valorar el grau d’experiència professional en el 
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Són 2 exercicis pràctics a 

desenvolupar en forma de redacció d’informe tècnic, amb un temps màxim de dues 
hores. 

 
La qualificació màxima d’aquesta prova és de 20 punts i per superar-la cal obtenir una 
puntuació mínima de 10 punts.  

 
El Tribunal consigna els criteris de valoració per a cada cas pràctic i es valora aquesta 

prova de la següent manera: 
 

 Cada cas pràctic es valora amb un màxim de 10 punts. 

 
 Primer cas pràctic: 

o Apreciar modificació RLT, amb un màxim de 2 punts. 
o Negociació col·lectiva, amb un màxim de 2 punts. 
o Estructura i referències normatives, amb un màxim d’1 punt. 

o Viabilitat legal, amb un màxim d’1 punt. 
o Procediment, amb un màxim d’1 punt. 

o Increment retributiu i distribució, amb un màxim d’1 punt. 
o Superació límit pressupostari i modificació singular, amb un màxim d’1 

punt. 

o Motivació del canvi, amb un màxim d’1 punt. 
 

 Segon cas pràctic: 
o Detectar modificació plantilla, amb un màxim de 2 punts. 
o Procediment modificació plantilla, amb un màxim de 2 punts. 

o Estructura i referències normatives, amb un màxim de 2 punts. 
o Viabilitat legal, amb un màxim de 2 punts. 

o Procediment incorporació personal, amb un màxim de 2 punts. 
 

 En la seva valoració també es té en compte l’expressió escrita, claredat d’idees i 

la seva concreció. 
 

A les deu del matí el tribunal fa la crida a les persones candidates aptes presentades i 
es procedeix a efectuar la quarta prova de la fase d’oposició. 

 
Valorada la quarta prova, s’obté el següent resultat: 
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RESULTAT 

1R CAS PRÀCTIC 

RESULTAT 

2N CAS PRÀCTIC 
TOTAL 

1 DOMÍNGUEZ MONTOYA Ana 5,00 8,00 13,00 

2 GALLEGO VILANOVA Laura 3,25 7,00 10,25 

3 SANZ DAUNIS Guillem 5,50 8,00 13,50 

 
Finalitzada la prova anterior, i comptant amb l’assessorament de personal tècnic 
especialitzat en proves psicotècniques de l’empresa Grup Organigrama, es fa la crida 

als aspirants aptes, per a poder efectuar la cinquena prova de la fase d’oposició, 
obligatòria i eliminatòria, consistent en una prova psicotècnica. 

 
Seguidament, una vegada finalitzada la realització de l’exercici, es tanca la sessió i el 
tribunal acorda reunir-se novament el proper 10 de maig de 2022. 

 
El psicòleg Josep Artigas i Metje, col·legiat número 5625, fa tramesa, el 5 de maig de 

2022, al departament de Recursos Humans de la prova psicotècnica amb el següent 
resultat:  
 
  RESULTAT 

1 DOMÍNGUEZ MONTOYA Ana APTA 

2 GALLEGO VILANOVA Laura APTA 

3 SANZ DAUNIS Guillem APTE 

 
A dos quarts de 10 del matí del dia 10 de maig de 2022, mitjançant convocatòria 

efectuada a través de la plataforma per a reunions en videoconferència Microsoft Teams 
es reuneixen la totalitat dels membres del Tribunal de les proves selectives. 
 

Primerament s’informa de les proves realitzades el dia 4 de maig de 2022 als membres 
que van excusar la seva assistència. 

 
A continuació el Tribunal no considera convenient realitzar la sisena prova de la fase 
d’oposició, optativa i no eliminatòria, consistent en la realització d’una entrevista sobre 

les competències professionals relacionades amb el lloc de treball. 
 

El resultat final, de les persones candidates que han resultat aptes a la fase 
d’oposició, és el que seguidament es detalla: 
 

  

1a 

Prova 

català 

2a 

Prova 

teòrica 

3a 

Prova 

teòrica 

4a 

Prova 

teòric-

pràctica 

5a 

Prova 

Psicot. 

TOTAL 

1 SANZ DAUNIS Guillem Exempt 5,40 5,80 13,50 Apte 24,70 

2 DOMÍNGUEZ MONTOYA Ana Exempta 5,85 3,80 13,00 Apta 22,65 

3 GALLEGO VILANOVA Laura Exempta 5,55 5,20 10,25 Apta 21,00 
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Seguidament es realitza la valoració dels mèrits al·legats per les persones candidates, 

corresponents a la fase de concurs, obtenint el següent resultat: 
 

  
Experiència 

professional 
Titulació 

acadèmica 

Formació 

i 

reciclatge 

Certificació 

ACTIC 
TOTAL 

1 DOMÍNGUEZ 

MONTOYA Ana 
3,25  3,50 0,25 7,00 

2 GALLEGO VILANOVA 

Laura 
1,50  0,15  1,65 

3 SANZ DAUNIS 

Guillem 
3,40 1,00 0,45 0,25 5,10 

 
En la valoració dels mèrits aportats s’han tingut en compte els criteris marcats a les 

bases: 
 
-Mèrits perfectament acreditats. 

-Mèrits que tinguin relació amb la plaça a cobrir. 
 

La classificació final de les persones aspirants que han superat el procés selectiu, 
mitjançant concurs-oposició, per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a 

administració especial de Recursos Humans i la constitució d’una borsa de treball, per 
ordre de puntuació, és la que es relaciona a continuació: 
 

  Fase oposició Fase Concurs Total puntuació 

1 SANZ DAUNIS Guillem 24,70 5,10 29,80 

2 DOMÍNGUEZ MONTOYA Ana 22,65 7,00 29,65 

3 GALLEGO VILANOVA Laura 21,00 1,65 22,65 

 
Vista la classificació final del procés selectiu, i atesa la puntuació obtinguda, es 
PROPOSA a l’Alcaldia el nomenament del primer candidat, Sr. Guillem SANZ 

DAUNIS, com a funcionari de carrera tècnic administració especial de Recursos 
Humans, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitja grup A, 

subgrup A2, nivell 19, per ser l’aspirant amb major puntuació i establir la borsa de 
treball amb les persones que han superat el procés selectiu, amb l’ordre de puntuació 
obtinguda: 

 
1 DOMÍNGUEZ MONTOYA Ana 

2 GALLEGO VILANOVA Laura 
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Es redacta la present acta, que és signada per tots els membres integrants del tribunal. 

 
 

La Presidenta 
 
 

 
 

 
 

Marta Felip i Torres 

 
VOCALS 

 
 
 

 
 

 
 
 

Josep Roca i Cuffí 

 
 

 
 

 
 
 

Simón Rodríguez Morillo 
 

 
 
 

 
 

 
 

Núria Masdemont Ferrer 

 
 
 

 
 

 
 

Josep Maria Sais Villanueva 

 
 

La secretària 
 
 

 
 

 
 

Marta Quer Clavaguera 
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