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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DE CON CURS  
OPOSICIÓ  PER AL NOMENAMENT D’UN TÈCNIC DE MEDI AMB IENT, PER 
PROMOCIÓ INTERNA 

 

A Canet de Mar,   a  24 d’octubre de 2011  
 
A les 9.00 hores, es reuneix a l’Ajuntament de Canet de Mar, 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 al nomenament d’un tècnic de Medi Ambient, per promoció 
interna  

 Assisteixen: 

Presidenta:  NÚRIA MOMPEL TUSELL  
Vocals:  JOAN PUJOL COLLET 
  RAMON RABELLA PUJOL 
Secretària:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
 
Seguidament al presidenta del tribunal passa llista de l’aspirant admès Sr. EDUARD 
MORENO ROCA, el qual es troba present 
 
Seguidament l’aspirant passa a fer la prova teòrica, consistent en la redacció d’un dels dos 
temes extrets a l’atzar dels 25 que consten a l’apartat 1r. de l’annex II de les Bases Generals 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i que són “Tema 4.- L’organització política de l’Estat. La 
Corona”  i “Tema 24.- L’activitat administrativa discrecional i els seus límits. Control de la 
discrecionalitat, especialment la desviació de poder. Els conceptes jurídics indeterminats. ”, el 
temps màxim d’una hora.  
 
Una vegada finalitzada la redacció dels temes, l’aspirant el llegeix davant el tribunal i aquest 
atorga les puntuacions següents:  

COGNOMS I NOM                                                       PUNTUACIÓ 
MORENO ROCA, EDUARD     9,00 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara apte l’aspirant 
 
L’aspirant seguidament passa a resoldre el  supòsit pràctic plantejat pel tribunal, “Fes un 
estudi de quines serien les propostes per millorar el sistema de pagament per generació 
comercial i per fomentar l’ús de la deixalleria a Canet de Mar i quines altres mesures fiscals 
es podrien aplicar en l’àmbit dels residus municipals per a la prevenció dels residus”  en un 
temps màxim de 45 minuts. 
 
Una vegada finalitzada la prova pràctica, el tribunal valora l’exercici de l’aspirant i l’atorga la 
puntuació següent:  

COGNOMS I NOM                                                   PUNTUACIÓ 
MORENO ROCA, EDUARD 8,00 
  
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara apte l’aspirant.  
 
El tribunal  valora els mèrits al·legats i degudament justificats per  l’opositor, d’acord amb el 
barem que consta a les bases de la convocatòria, amb el resultat següent:  
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Cognoms i nom Experiència  

Professional 
Formació Català  Altres  

Mèrits 
Total  

      
MORENO ROCA, EDUARD 2,13 2,00 - 0,70 4,83 
 
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 

     
MORENO ROCA, EDUARD 9,00 8,00 4,83 21,83 
 
Vista la puntuació obtinguda,  el tribunal proposa el nomenament com a tècnic de Medi 
Ambient, d’acord amb el  concurs  convocat per acord de la Junta de Govern Local de data 
24 de febrer de 2011,  del Sr. EDUARD MORENO ROCA,  per haver superat tot el procés 
selectiu. 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del Tribunal  amb mi 
la secretària, que certifico. 
 
 


