
 

 

 
 

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL FUNCIONARI D’UNA PLAÇA DE 

TÈCNIC/A SUPERIOR, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1 ADVOCAT/DESSA, 

ADSCRITA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE SERVEIS JURÍDICS. 

 
A Palau-solità i Plegamans, a les 8:30 hores del matí del dia 28 de maig de 2021, a la Masia de Can 
Cortés, es reuneixen els membres del Tribunal que haurà de qualificar el procés selectiu del concurs-
oposició lliure, d’una plaça de l’escala d’administració general, classe Tècnic/a Superior, grup de 
classificació A, subgrup A1 advocat/dessa, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis 
Jurídics, en règim de personal funcionari i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs 
de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments 
de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics que 
es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment, segons les 
bases de la convocatòria aprovades per resolució de l’alcaldia de data 16 de març de 2021 essent 
presents les persones que seguidament es detallen:  
 
President:    Francesc Pallarols Rusca 
Vocals:  1. Sandra Cortiella Salvador 
 2. Laura Ferrera Andrés 
 3. Joaquim Antoni Vidal Puig 
 
Secretària: Cristina Pérez Buges 
 
Es porten a terme les proves psicotècniques acompanyades d’entrevista personal, d’acord el punt 5.1.C 
de les bases publicades al DOGC número CVE-DOGC-A-21077097-2021, de 25 de març de 2021. 
 

Prova 3. Proves psicotècniques acompanyades d’entrevista personal. 

 
Una vegada efectuada la tercera prova del concurs-oposició torn lliure, consistent en prova psicotècnica 
acompanyada d’entrevista personal, el resultat d’aquesta és la següent: 
 

NÚM. EXPEDIENT 
QUATRE ÚLTIMES 

XIFRES 

PROVA  

PSICOTÈCNICA 

TSSJ04 8229-S 8 APTE/A 

TSSJ07 3567-L 6 APTE/A 

TSSJ08 7444-K 4 APTE/A 

 

FASE DE CONCURS. Valoració de Mèrits. 

 

Núm. 
Expedient 

Quatre últimes xifres 
A) Experiència Professional B) Formació i Perfeccionament 

TOTAL 

Adm. Publica  Sector Privat 
B) Cursos o 
seminaris 

C) Màsters o 
postgraus 

TSSJ04 8229-S 4 - 2 0,5 6,5 

TSSJ07 3567-L 4 - 2 1,5 7,5 

TSSJ08 7444-K 4 - 2 - 6 

 
 



 

 

LLISTAT TOTAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ. 

 
Una vegada efectuades totes les fases del procés de selecció, el resultat TOTAL del mateix és el següent: 
 

 

 
El Tribunal Qualificador eleva a l’Alcaldia el llistat per ordre de puntuació dels aspirants que han superat 
el procés selectiu del concurs-oposició lliure, d’una plaça de l’escala d’administració general, classe 
Tècnic/a Superior, grup de classificació A, subgrup A1 advocat/dessa, adscrita al lloc de treball de 
Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics, en règim de personal funcionari i dotades amb la retribució que 
correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir 
les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a 
Superior de Serveis Jurídics que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució 
d’aquest procediment de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
  
El Tribunal proposa designar com a persona supervisora durant el període de prova de l’aspirant 
proposat, amb els criteris que es marquen segons s’estableix a la disposició novena de les bases, a la  
Sra. Sandra Cortiella Salvador. Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no 
superació del període de prova suposarà l’eliminació definitiva de l’aspirant. 

 
 
Palau-solità i Plegamans, 28 de maig de 2021. 
 
 
 
 
 
                 PRESIDENT,              VOCAL 1,                                      VOCAL 2,           
 
 
 
 
 
                    VOCAL 3,                 SECRETÀRIA, 
 
 

 

 

 

NÚM. 

EXPEDIENT 

QUATRE 

ÚLTIMES XIFRES  

TEÒRICA 
CONEIXEMENTS 

COMUNS 

PRÀCTICA  
CONEIXEMENTS 

PROFESSIONALS 

CATALÀ 
PROVA 

PSICOTÈCNICA 
V. MÈRITS TOTAL 

TSSJ04 8229-S 6 11,5 APTE/A 8 6,5 32 

TSSJ08 7444-K 5 15 APTE/A 4 6 30 

TSSJ07 3567-L 5 11 APTE/A 6 7,5 29,5 
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