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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE RESULTATS DEL CONCURS 
LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE PERSONAL DE 
NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET, PER A COBRIR SUPLÈNCIES DERIVADES DE BAIXES, VACANCES O ALTRES 
INCIDÈNCIES DEL PERSONAL 

 
 
A Sant Vicenç de Castellet, essent les dotze hores del dia 25 de gener de 2022, es reuneixen a 
l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del Concurs lliure per a la constitució d’una 
borsa d’interinitat de personal de neteja de dependències municipals de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet, amb la finalitat de constituir el Tribunal, i procedir a la fase de concurs. 
 
D’acord amb les bases específiques del concurs lliure, aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local celebrada en data 20 d’octubre de 2021 i publicades al BOPB de data 03/11/2021 i al tauler 
d’anuncis i a la web municipal, el Tribunal qualificador està integrat per les següents persones: 
 
Presidència: 
 
Sra. MÒNICA MANZANO i RODRÍGUEZ, funcionària de l’Ajuntament 
 
Vocalies: 
 
Sra. MERITXELL LEÓN i JIMÉNEZ, enginyera de l’Ajuntament 
Sr. JORDI VILADRICH i CLARET, arquitecte tècnic de l’Ajuntament 
Sra. ILUMINADA DOMENE i GÓMEZ, treballadora del Servei de neteja de l’Ajuntament  
 
Secretaria: 
 
Sra. SUSANNA BENÍTEZ i MATAS, funcionària de l’Ajuntament 
 
 
Tenint en compte que s’aconsegueix el quòrum suficient, en aquest acte es dóna per constituït 
formalment el Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu. 
 
Per Decret de l’Alcaldia Presidència número 2022LLDC000006, de data 3 de gener, es va aprovar 
el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs lliure, amb un total de 
quinze persones admeses. 
 
El tribunal procedeix a dur a terme la valoració dels mèrits presentats i documentats per les 
persones aspirants, en aplicació de la base setena de les bases específiques reguladores del 
procés selectiu, donant els resultats següents: 
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REG. ENTRADA DNI EXPERIÈNCIA FORMACIÓ 
TOTAL 
PUNTS 

E2021011421 9706S 1,35 0,00 1,35 

E2021011452 2012G 0,09 0,00 0,09 

E2021011484 5430M 0,00 0,00 0,00 

E2021011508 2428A 3,00 0,20          3,20 

E2021011512 0340W 2,93 0,10 3,03 

E2021011559  5325H 3,00 0,10 3,10 

E2021011796 7069X 3,00 1,50 4,50 

E2021011818 5887V 3,00 0,10 3,10 

E2021012198 2596M 0,00 0,00 0,00 

E2021012200 4133P 0,00 0,00 0,00 

E2021012201 9244D 0,37 0,50 0,87 

E2021012216 6835W 0,22 0,00 0,22 

E2021012234 9620A 0,02 0,40 0,42 

E2021012366 7966J 0,94 0,00 0,94 

E2021012503 5654Z 0,81 0,00 0,81 

 
El tribunal decideix no dur a terme l’entrevista personal, a la vista dels resultats obtinguts en la 
fase de concurs. 
 
Aquests resultats són provisionals i es publicaran a la seu electrònica municipal per a què durant 
el termini de deu dies (10) les persones aspirants puguin presentar reclamacions o al·legacions si 
ho estimen oportú. 
 
En cas de que no es presenti cap al·legació ni reclamació, la puntuació provisional passarà a ser 
definitiva i es farà pública una llista ordenada de les persones aspirants amb les puntuacions finals 
atorgades a cada una, i proposarà a l’Alcaldia Presidència la constitució de la borsa d’interinitat de 
personal de neteja de dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç, per a cobrir 
possibles suplències o reforços del personal de la plantilla. 
 
En tribunal decideix que a l’hora de la constitució de la borsa, quan es doni empat entre diverses 
persones aspirants, el sistema de desempat que s’emprarà serà el següent:  
 
1. Es donarà prioritat a les persones que acreditin més temps d’experiència en l’administració 
pública en primer lloc i en segon lloc en empreses privades. 
2. Si es manté l’empat, es donarà prioritat a les persones que acreditin més hores de formació.  
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3. Si tot i així es mantingués l’empat, s’empraran altres criteris objectius, que serien decidits en el 
moment en què s’hagués de formalitzar una contractació 
 
 
I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, 
per duplicat exemplar, en prova de conformitat. 
 
 
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 nomenament a favor de l’aspirant proposat. 

 
 
 
 
 
 
 
Mònica Manzano Rodríguez          Meritxell León Jiménez           Jordi Viladrich Claret 
 
 
 
 
 
 
Iluminada Domene Gómez       Susanna Benítez Matas 
 


