Ajuntament de Llívia
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ
Llívia, 3 de juny de 2022
Reunits a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Llívia, a les 8:30 hores, els
integrants del tribunal qualificador que es constitueix per a la selecció d’un lloc
de treball d’administratiu en règim funcionari mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure de l’Ajuntament de Llívia.
President: Albert Vilajoana i Español, Cap de la Unitat de Pressupostos de
l’Ajuntament de Gavà.
1r Vocal: Dolors Respecte Guinot – Ajuntament de Puigcerdà, designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
2n Vocal: Roser Respecte Pascual, Secretària Interventora accidental de
l’Ajuntament de Llívia
Secretària: Rosa M Creus i Aguilar, Funcionària de Recursos Humans de
l'Ajuntament de Llívia.
Constituït el tribunal qualificador, de conformitat amb les bases reguladores de
la convocatòria de la citada plaça, s'acorda donar inici a les proves selectives
de la Fase oposició.
Primer exercici: Coneixement de llengües.
1) Llengua catalana.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana. La durada màxima
d’aquesta prova s’estableix en 1 hora i 40 minuts. El resultat de l’exercici serà d’APTE
o NO APTE.
Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin
documentalment estar en possessió del certificat C, de coneixements de suficiència de
llengua catalana o superior de la Secretaria de Política Lingüística o d’un dels títols,
diplomes i certificats que són considerats equivalents, es consideraran com a aptes.
Nom
Flaujat Viayna, Abel
Matos Pintor, Elizabeth
Ruiz Medina, Mari Angeles

DNI
…448Y
…007J
…646L

Català
NO APTE
APTE
APTE

…007J
…646L

APTE
APTE

Per tant, passen a la següent prova.
Matos Pintor, Elizabeth
Ruiz Medina, Mari Angeles
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Llívia, 7 de juny de 2022
Reunit el tribunal qualificador, de conformitat amb les bases reguladores de la
convocatòria de l’esmentada plaça, s'acorda seguir les proves selectives de la
Fase oposició.
Segon exercici: proves de coneixements
a) Consisteix en respondre 25 preguntes tipus test relacionades amb el temari que es
troba a l’annex de les bases. S'estableix que la durada de la prova serà d’1 hora. A
les 9:05 hores s'inicia la prova de caràcter obligatori i eliminatori, que finalitza a les
10:05 amb la següent puntuació:

Nom
Bragulat Ramos, Joan
Comanges Ravetllat, Elisabeth
Espriu Romeu, Carina
Gonzalez Herrera, Martha Briscelia
Hernández Manzano, Sònia
Llosas Mesa, Anna Maria
Matos Pintor, Elizabeth
Ruiz Medina, Mari Angeles

DNI
…158L
…964Q
…942W
…960D
…7664X
…7521X
…007J
…646L

Test
NP
26,40
7,60
6,00
8,80
7,20
10,40
4,40

Per tant hi ha una única aspirant que passa a la següent prova.
Comanges Ravetllat, Elisabeth

…964Q

26,40

b) Consisteix en respondre per escrit 5 preguntes proposades en relació als temes que
es troben a l’annex de les bases. La durada de l’exercici serà de 1 hora 30 minuts.
A les 10:15 hores s’inicia la prova, de caràcter obligatori i eliminatori, que finalitza a les
11:45, amb el següent resultat:

Nom
Comanges Ravetllat, Elisabeth

DNI
…964Q

pràctica 1
25

Per tant l’aspirant passa a la següent prova.
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Tercer exercici: prova pràctica
Consisteix en resoldre dos casos pràctics en relació als temes que es troben a l’annex
de les bases. Cada cas pràctic es valorarà amb un màxim de 20 punts, essent
necessari obtenir una puntuació mínima de 10 punts en cada cas per passar a la
següent prova.
A les 12:00 s’inicia la prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori, amb el
següent resultat:
Nom
Comanges Ravetllat, Elisabeth

DNI
…964Q

Cas pràctic 1 Cas pràctic 2
11,50
10,00

Per tant l’aspirant passa a la següent prova.
Desenvolupament de la fase de concurs.
La fase de concurs es puntuarà fins a 30 punts i consisteix en la valoració dels mèrits
dels aspirants.

Nom
Comanges Ravetllat, Elisabeth

DNI
…964Q

10p
exp. Prof
10,00

10p
titulacions
4,00

5p
formació
1,60

Entrevista (màxim 5 punts)
Per a la correcta valoració dels mèrits es mantindran entrevistes amb els aspirants, en
què aquests hauran de fer una breu exposició del seu currículum acadèmic i
professional, i hauran de respondre preguntes sobre els seus coneixements i
experiència en les tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.

Nom
Comanges Ravetllat, Elisabeth

DNI
…964Q

5p
entrevista
4,00

Sumades les puntuacions obtingudes el resultat final és:
Nom
Comanges Ravetllat, Elisabeth

DNI
…964Q

TOTAL
92,50

Per la qual cosa el tribunal proposa el nomenament de la senyora Elisabeth
Comangés Ravetllat, com a funcionària de la corporació, pel lloc de treball
d’administratiu; la qual haurà de superar el període de prova que estableixen les
bases reguladores de la convocatòria de la plaça.
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