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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR COM A 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A1, ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
A les 12 hores del dia 4 de maig de 2017, a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, es constitueix el Tribunal qualificador per seleccionar 1 plaça de Tècnic/a 
d’Administració General, Grup A1, escala d’administració general, subescala tècnica, de la 
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Tribunal qualificador 
 
President: 
Josep Gomariz Meseguer – Adjunta a Secretaria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Vocals: 
Pilar Tena Casabón – Tresorera de l’Ajuntament de Vilanova, que també actuarà com a 
secretari del tribunal. 
Miquel Àngel García Gómez-  Secretari General de l’Ajuntament de Viladecans 
Clara de las Heras Oliete – Tresorera de l’Ajuntament de Sitges (representant del COSITAL) 
Joaquim-Antoni Vidal Puig – Representant de l’EAPC 
 
El tribunal arriba als Acords següents: 
- Designar a la Sra. Pilar Tena Casabón com a secretària del Tribunal. 
 
- En els casos que es produeixin algunes de les causes d’abstenció i recusació  regulades 

a l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del Règim Jurídic del sector públic, el 
membre del tribunal afectat per la causa, s’abstindrà de valorar aquell candidat en 
concret. 

 
- La identificació dels aspirants es realitzarà per mitjà del DNI en totes les proves del 

procés de selecció. 
 

- El tribunal es constituirà de nou el dia 10 de maig de 2017,  a les 9 hores al Despatx E 
de l’IMET,  per realitzar l’elecció i redacció dels 2 temes relacionats de la Prova Teòrica. 
La lectura davant del tribunal es realitzarà el dia 10 de maig seguidament després de la 
prova escrita,  i en el cas que sigui necessari prosseguirà el dia 11 de maig de 2017 al 
matí, en funció del nombre d’aspirants que es presentin a la convocatòria. Aquesta 
informació es traslladarà als aspirants el mateix dia 10 de maig de 2017, en finalitzar la 
prova teòrica escrita.  

 



 
 

- En la Prova Oral cada aspirant agafarà a l’atzar els 2 temes a exposar. El sistema 
d’elecció a l’atzar serà mitjançant boles numerades en dos sacs negres, un per als 
temes de l’Annex I i un per als temes de l’Annex II. La prova es convocarà el dia 18 de 
maig, a la Biblioteca de l’IMET, en la publicació del resultat de la Prova Teòrica ja 
s’indicarà l’horari corresponent a cada aspirant. Els 30 minuts d’exposició per aspirant es 
computaran en global pels dos temes, sense limitar a 15 minuts per tema, de manera 
que es permetrà que l’aspirant apliqui el temps de forma flexible per ambdós temes. 

 
 
- En la Prova Cas Pràctic el tribunal elaborarà 3 casos pràctics diferents, i el mateix dia de 

la prova s’escollirà a l’atzar un dels 3 casos, que realitzaran tots els aspirants. El material 
auxiliar per realitzar la Prova Pràctica l’han de portar els aspirants i és el següent: 

• legislació en suport paper, sense comentar ni subratllar. 
 

 
A les 13:30 hores del dia 4 de maig de 2017, finalitza l’acte de constitució del tribunal 
qualificador del concurs-oposició lliure de TAG, que signen els assistents, en prova de 
conformitat. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


