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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DE CON CURS  
OPOSICIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A MIG  INFORMÀTICA 

A Canet de Mar,   a  19 de setembre de 2011  
 
A les 9.00 hores, es reuneix al Centre Cívic i Cultural de Vil·la Flora, el Tribunal 
encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  acordada per acord de la 
Junta de Govern Local del dia 24 de febrer  de  2011, per a la contractació d’un/a 
tècnic/a mig informàtica 

 

 Assisteixen: 

 

Presidenta:  NÚRIA MOMPEL TUSELL 

Vocals: XAVIER NARVAEZ CASES 
  DOLORS MENDOZA HUGAS 
Secretària:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
Hi assisteixen com a observadors, sense veu ni vot els Srs. Ramon Ponsa Bellonch i 
Daniel Campoy Fernandez, membres del Comitè d’Empresa 
 
Seguidament al presidenta del tribunal passa llista dels aspirants admesos, dels que 
es troben presents: 
 
Canton Gavilan, Sergio 
Simón Pitarque, Alex 
 
No es troben present i per tant queden eliminats els aspirants següents: 
 
Aspas Hevia, Oscar 
Bella Villanueva, Esther 
Boto Casademont, Xavier 
Boyer Rué, Jordi 
Carrere Bach, Sergi 
Mateo Gonzalez, Marc 
Olivé Domenech, Jordi 
Puig Subirà, Josep Maria 
Rigat Llaurado, Marc 
Salicrú Pages, Francesc Xavier 
Vaño Chic, Josep 
 
Seguidament els aspirants passen a fer la prova teòrica, consistent en la redacció 
d’un dels dos temes extrets a l’atzar dels 20 que consten a l’apartat 5t. de l’annex II 
de les Bases Generals de l’Ajuntament de Canet de Mar i que són “Tema 6.- El 
poder executiu. El Govern en el sistema constitucional espanyol. La Llei del Govern. 
Funcions i composició. Relacions entre el Govern i l’administració. Relacions entre el 
Govern i les Corts”  i  “Tema 16.- Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de 
recurs administratiu. Recurs contenciós administratiu” en un temps màxim d’una 
hora.  
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Una vegada finalitzada la redacció dels temes, els aspirants els llegeixen davant el 
tribunal i aquest atorga les puntuacions següents:  

COGNOMS I NOM                                               PUNTUACIÓ 
 
Canton Gavilan, Sergio 8,00 
Simón Pitarque, Alex 5,00 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren 
aptes tots els aspirants presentats.  
 
Els declarats aptes seguidament passen a resoldre el supòsit pràctic plantejat pel 
tribunal, en un temps màxim de 45 minuts. 
 
Una vegada finalitzada la prova pràctica, el tribunal els valora els exercicis dels 
aspirants i els atorga les puntuacions següents:  

COGNOMS I NOM                                PUNTUACIÓ 
 
Canton Gavilan, Sergio 9,00 
Simón Pitarque, Alex No apte 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara apte 
l’aspirant que ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts a la prova 
pràctica.  
 
El tribunal  valora els mèrits al·legats i degudament justificats per l’opositor  declarat 
apte, d’acord amb el barem que consta a les bases de la convocatòria, amb el 
resultat següent:  
 
Cognoms i nom Experiència  

Professional 
Formació Català  Altres  

Mèrits 
Total  

      
Canton Gavilan, Sergio 2,00 2,00 - 0,60 4,60 
 
A la  vista de les puntuacions obtingudes pels aspirants, el tribunal no considera 
necessari dur a terme l’entrevista prevista a les bases de la convocatòria.  
 
Per finalitzar, se sumen les puntuacions a les diferents fases del concurs oposició, 
als aspirants que han resultat aptes  i s’obté la puntuació següent: 
 
Cognoms i nom Prova 

teòrica 
Prova 
pràctica 

Valoració  
Mèrits 

TOTAL 

     

Canton Gavilan, Sergio 8,00 9,00 4,60 21,60 
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Vista la puntuació obtinguda,  el tribunal proposa la contractació com a tècnic  mig 
en informàtica, d’acord amb el  concurs  convocat per acord de la Junta de Govern 
Local de data 24 de febrer de 2011,  del Sr. SERGIO CANTON GAVILAN,  per ser el 
candidat que han obtingut major puntuació. 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del Tribunal  
amb mi la secretària, que certifico. 
 
 


