
ACTA 
 
A la sala a Euterpe, al C/Cases Noves, 1 de Bellmunt del Priorat a les 9:00 hores del dia 
26 de novembre es constitueix el Tribunal qualificador per seleccionar el personal que 
ha de formar part d’una Borsa de treball, per cobrir la plaça d’administratiu (grup 
equiparable a c1) en règim laboral temporal jornada completa i constitució de borsa de 
treball. 
 
Formen el tribunal: 
 
Presidenta: 
 
Sra. Camina Cuenca Medina, titular. secretària interventora del SAM de la Diputació de 
Tarragona. 

 
Vocals:  
 
Sra. Yolanda Ferré Sabaté, titular. AODL del Consell Comarcal del Priorat. 
Sra. Sílvia  Argiles Serres, titular. Tècnica d’ocupació del Consell Comarcal del Priorat 

 
Secretària/a:. Sra. Yolanda Ferré Sabaté, titular. AODL del Consell Comarcal del Priorat. 
 
El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors. 
 
Els aspirants son cridats i es comprova la seva identitat mitjançant la presentació del 
DNI  
 
Procés selectiu 
 
a) Fase oposició 
 
Primer exercici. Coneixement de llengües. 
 
No ha estat necessària la realització de l’exercici de llengua catalana ni de llengua 
castellana al haver acreditat els aspirants el seu coneixement mitjançant l’aportació de 
la documentació corresponent que consta a l’expedient. 
 
Segon exercici: Test 
 
El Tribunal convoca el primer exercici de la Fase d’oposició, prova obligatòria i 
eliminatòria, consistent en respondre a un test de 20 preguntes amb tres respostes 
alternatives. 
 
El tribunal fixa la durada de la prova en 1 hora. 
 
No compareixen, sense haver acreditat força major, els següents aspirants: 
 

VENDRELL BRIANSO, MARINA  470Z- 

 CASTELLNOU PIQUÉ, HELENA 346H- 

 JOYA CAMPOSO, MÒNICA  465V- 

 SOLSONA MESEGUER, ÓSCAR  456C- 

 FERRER PRADA, MARC 438V- 
 
 



Realitzat l’exercici amb els aspirants que han comparegut, s’acorda atorgar la següent 
qualificació: 
 

ALEMANY CHICO, FRANCESC  226P  NO APTE 

BARBERÀ ESPUNY, JORDI   481J  13,00 

FLORIDO TOMÁS, INÉS  463Y  NO APTE 

FRANCH SEGARRÈS, SERGI  387L  12,00 

JANÉ VÁZQUEZ, EDGAR   391N  14,25 

MARTÍNEZ VIZCAINO, ANA  404M  NO APTE 

ROIGÉ SEDÓ, GEMMA  380J  NO APTE 

SERRA RAMOS, LAIA  445X  16,25 

TORRES SEGARRA, BLANCA  395H  NO APTE 

VINYES VERGE, MARC   382A   10,50 
 
Tercer exercici: Cas pràctic 
 
El Tribunal convoca el tercer exercici de la Fase d’oposició, consistent en resoldre un 
supòsit teòric-pràctic relacionat amb les funcions de la plaça. 
 
El tribunal fixa la durada de la prova en 1 hora. 
 
Realitzat l’exercici s’acorda atorgar la següent qualificació: 
 

BARBERÀ ESPUNY, JORDI   481J-  8,75 

FRANCH SEGARRÈS, SERGI  387L-  6,25 

JANÉ VÁZQUEZ, EDGAR   391N-  2,25 

SERRA RAMOS, LAIA  445X-  6,75 

VINYES VERGE, MARC   382A   7,25 

 
b) Fase concurs 
 
Passen a la fase de concurs els aspirants que han superat els exercicis de la Fase 
d’oposició. 
 
Vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a 
baremar-los d’acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent: 
 

    Mèrits 

BARBERÀ ESPUNY, JORDI  481J- 1,00 

FRANCH SEGARRÈS, SERGI 387L- 3,14 

SERRA RAMOS, LAIA 445X- 2,12 

VINYES VERGE, MARC  382A  1,32 

 
 
Es procedeix tot seguit a realitzar l’entrevista amb el resultat següent: 
 

    Entrevista 

BARBERÀ ESPUNY, JORDI  481J- 2,50 

FRANCH SEGARRÈS, SERGI 387L- 2,50 

SERRA RAMOS, LAIA 445X- 2,50 



VINYES VERGE, MARC  382A  2,50 

 
 
A la vista del resultat, el Tribunal proposa que passin a formar part de la Borsa de treball  
d’administratiu (grup equiparable a c1) en règim laboral temporal jornada completa, els 
següents aspirants ordenats de major a menor puntuació obtinguda, i acorda trametre 
aquesta proposta al President de la Corporació. 
 
 

    Test C. Pràctic Mèrits Entrevista 
Total 

procés 

SERRA RAMOS, LAIA 445X- 16,25 6,75 2,12 2,50 27,62 

BARBERÀ ESPUNY, JORDI  481J- 13,00 8,75 1,00 2,50 25,25 

FRANCH SEGARRÈS, SERGI 387L- 12,00 6,25 3,14 2,50 23,89 

VINYES VERGE, MARC  382A   10,50 7,25 1,32 2,50 21,57 

 
 
El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 14:45 
hores. 
 
Els aspirants proposats han de presentar els documents acreditatius de les condicions 
de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats en el termini 
de vint dies naturals, comptats a partir del següent de la publicació en la seu electrònica 
de l’Ajuntament de la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu mitjançant 
documents originals o degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment. 
 
Els aspirants que dins del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser 
contractats.  
 
De la qual cosa, com a secretària estenc aquesta acta. 
 
Recurs d’alçada 
 
Contra aquest Acord pot interposar-se recurs d’alçada davant el president de la 
corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 

Bellmunt del Priorat, 26 de novembre de 2020 
 
 

 

Presidenta Vocals 

Camina Cuenca Medina Yolanda Ferré Sabaté Sílvia  Argiles Serres 
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