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ACTA DE RESULTATS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE TREBALLADORS/ES SOCIALS  

DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les onze hores i trenta minuts del dia 16 de juny de 2022, es 

reuneixen a l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a la 

constitució d’una borsa d’interinitat de treballadors/es socials, per cobrir possibles suplències o 

reforços del personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat de corregir les 

proves dutes a terme en el marc del procés de selecció. 

 

El tribunal fa constar que en la fase d’acreditació s’han personat un total de sis (6) aspirants, que 

són els que han desenvolupat les proves selectives, que s’han esdevingut sense incidències. 

 

Un cop corregides la PROVA TEÒRIC-PRÀCTIC, els resultats obtinguts són els que es relacionen 

a continuació: 

 

FASE D’OPOSICIÓ 

 

Part a) PROVA TIPUS TEST 

 

REG. ENTRADA DNI PART A) 

E2022004000 9256H 6,70  

E2022004286 0269H  NP 

E2022004346 2072X  7,35 

E2022004852 3705M  NP 

E2022004572 5165Y  3,80 

E2022004853 5322C  6,70 

E2022004456 5914D  5,65 

E202204066 5402H  NP 

E2022003996 6824M  NP 

E2022004204 8000S  4,10 

 

(NP) No presentat 

 

Tenint en compte que aquesta prova té caràcter eliminatori, les persones aspirants que no hagin 

assolit una nota mínima de 5,00 punts, queden eliminades del procés selectiu, i el tribunal no 

valorarà la part b). 

 

El tribunal continua amb la valoració de les proves, amb els resultats següents: 
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Part b) PROVA PRÀCTICA 

 

REG. ENTRADA DNI CAS 1 CAS 2 TOTAL 

E2022004000 9256H 3,16 2,01 5,17 

E2022004346 2072X 3,20 2,40 5,60 

E2022004853 5322C 3,09 3,66 6,75 

E2022004456 5914D 2,48 2,62 5,10 

 

Tenint en compte que aquesta prova té caràcter eliminatori, les persones aspirants que no hagin 

assolit una nota mínima de 5,00 punts, queden eliminades del procés selectiu, i el tribunal no 

valorarà la fase de concurs. 

 

Es deixa constància de que no ha sigut necessari dur a terme la prova de coneixements de català, 

tenint en compte que totes les persones aspirants tenien acreditat el nivell C1 de la Junta 

Permanent de Català. 

 

FASE DE CONCURS 

 

A continuació, doncs, es procedeix a fer la valoració de mèrits degudament acreditats per les 

persones aspirants, essent els resultats els que figuren a continuació, un cop aplicats els criteris 

de valoració que estableixen les bases reguladores, que són els següents: 

 
Experiència professional (amb el màxim de 3 punts): 

 

-Per serveis prestats a l’Administració pública local relacionats directament amb el lloc de treball: 0,5 punts 

per període d’1 any, fins a un màxim de 3 punts. 

-Per serveis prestats a qualsevol altra Administració pública, relacionats directament amb el lloc de treball: 

0,35 punts per període d’1 any, fins a un màxim de 3 punts. 

-Per serveis prestats en el sector privat, relacionats directament amb el lloc de treball: 0,25 punts per 

període d’1 any, fins a un màxim d’1 punt. 
 
Formació (amb el màxim de 2 punts): 
 
a) Per estar en possessió de titulacions superiors a l’exigida, relacionades amb el lloc de treball: 

. Postgrau/Màster  :  0,25 punts. 

. Llicenciatura o Grau  :  0,35 punts. 
 

b) Per la realització de cursos relacionats directament amb el del lloc objecte de la convocatòria: 
 Per cada curs de 10 a 25 h: 0,20 punts  
 Per cada curs de 26 a 40 h: 0,40 punts.  
 Per cada curs de 41 a 100 h: 0,75 punts.  
 Per cada curs de més de 101 h: 1 punt.  

Els cursos que no arribin a una durada de 10 h no seran valorats. Tampoc ho seran els cursos o 
conferències en els quals no s’acrediti la durada. 
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REG. ENTRADA DNI EXPERIÈNCIA FORMACIÓ TOTAL 

E2022004000 9256H 3,00 2,00 5,00 

E2022004346 2072X 0,60 1,35 1,95 

E2022004853 5322C 0,50 1,55 1,60 

E2022004456 5914D 0,00 2,00 2,00 

 

El tribunal deixa constància de que a l’hora de fer la valoració ha tingut en compte el següent: 

 

-es valorarà la formació relacionada amb ofimàtica i TIC 

-es valorarà la formació relacionada amb competències transversals com intel·ligència emocional, 

treball en equip, etc. 

-no es valorarà la formació relacionada amb idiomes, per considerar que no té relació directa amb 

el lloc de treball 

-no es valorarà la formació en prevenció de riscos laborals, tenint en compte que es considera 

suficient la formació que imparteix l’Ajuntament en aquesta matèria en el moment del seu ingrés 

 

El tribunal deixa constància de la seva decisió de no celebrar la prova d’entrevista personal. 

 

En conseqüència, els RESULTATS FINALS PROVISIONALS del concurs oposició lliure per a la 

constitució d’una borsa d’interinitat de treballadors/es socials de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Castellet, són els següents: 

 

REG. ENTRADA DNI 
OPOSICIÓ 
PART A) 

OPOSICIÓ 
PART B) 

CONCURS 
MÈRITS 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

E2022004000 9256H 6,70 5,17 5,00 16,87 

E2022004346 2072X 7,35 5,60 1,95 14,90 

E2022004853 5322C 6,70 6,75 1,60 15,05 

E2022004456 5914D 5,65 5,10 2,00 12,75 

 

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu (10) dies hàbils per presentar els escrits de 

reclamació i/o al·legació que estimin pertinents per a la defensa dels seus drets, segons disposa la 

normativa vigent i la base desena de les bases especifiques reguladores del procés de selecció. 

 

 

Contra aquesta acta es pot interposar, en virtut de l’article 121 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en concordança amb la base dotzena de les 

Bases específiques reguladores del concurs oposició, un recurs d’alçada contra la decisió del Tribunal qualificador, com 

a Òrgan que elevarà a la Junta de Govern Local la proposta de contractació de les persones aspirants que hagin 

obtingut major puntuació. 
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I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, 

per duplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 

 

Dolors Garcia Arjona 

Isabel Rovira Torner 

Mar Faus Masifern 

Sandra Freixa Machado 

Florinda Mérida Barrero 

Abigail Antequera Ramírez. 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 16 de juny  de 2022 

 


