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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ DE 15 PLACES
D’ADMINISTRATIU/IVA
El dia 27 d’octubre de 2021, a les 12.00h es reuneix el tribunal del concurs oposició
lliure per a la selecció de 15 places d’administratiu/iva, grup de classificació C, subgrup C1,
de l’Escala d’Administració General, sots escala administrativa, classe administratius,
vacants a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament.
Composició del tribunal:
President:

Senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació.

Vocals:

Senyora Montserrat Miarons Serra, interventora de la Corporació.
Senyor Josep Berdagué Pujol, secretari de l’Ajuntament de Canovelles.
Senyora Eva Maria Aguilera Lorenzo, membre designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.

Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans.
S’elimina del còmput de valoració la pregunta 17 de la Part B (qüestionari de temari
específic) de les proves, i es substitueix per la primera pregunta de reserva.
El motiu és que hi ha una regulació no unitària en la normativa que desenvolupa aquesta
qüestió i pot donar peu a interpretacions diferents.
Per una banda l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix
que correspon a l’alcalde/essa com a president/a de la corporació convocar i presidir les
sessions del Ple. En aquesta línia, l’article 80 del Reglament d’Organització i Funcions dels
Ens Locals també diu que correspon a l’alcalde/essa o president/a convocar totes les
sessions.
Per l’altra banda, l’article 3.2.a del Reial decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional estableix
que la secretaria assistirà a l’alcalde/essa o president/a en la realització de la corresponent
convocatòria.
Davant aquest anàlisi, el Tribunal decideix eliminar aquesta pregunta 17 i substituir-la per la
primera pregunta de reserva.
Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 12.15 hores i de la qual s’estén la present
acta, que un cop llegida i trobada conforme, signen tots els membres de l’òrgan de selecció.
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Senyora Montserrat Miarons Serra, interventora de la Corporació.
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Senyor Josep Berdagué Pujol, secretari de l’Ajuntament de Canovelles.
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Senyora Eva Maria Aguilera Lorenzo, membre designat per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
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Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans.
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