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ACTA DEL CONCURS LLIURE PER A LA CONTRACTACIÓ DE UN AGENT CÍVIC-NOTIFICADOR/A 

I UN OPERARI/A D’EQUIPAMENTS CULTURALS, QUE ES CONTRACTARAN AMB L’AJUT 

ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL “PLANS LOCALS DE 

L’OCUPACIÓ” DINS DEL PROGRAMA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023” PER DUR A 

TERME EL PROJECTE SOM-hi! 2022 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les dotze hores del dia 21 de juny de 2022, es reuneix el Tribunal 

qualificador del Concurs lliure per a la contractació d’un agent cívic-notificador/a i un operari/a 

d’equipaments culturals, que es contractaran amb l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc 

del Plans locals de l’ocupació, dins el programa “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” per dur a terme el 

Projecte SOM-hi! 2022. 

 

El Tribunal està format, d’acord amb les bases específiques reguladores del concurs lliure, per les 

següents persones: 

 

Presidenta        Sra. Dolors Garcia i Arjona, tècnica de RRHH de l’Ajuntament 

 

Vocals               Sra. Laura Gordo i Llurba, tècnica d’ocupació de l’Ajuntament 

               Sr. Jordi Viladrich i Claret, arquitecte tècnic de l’Ajuntament 

                     Sra. Josep Ortiz i Montferrer  funcionari de l’Ajuntament 

 

Secretària         Sra. Abigail Antequera i Ramírez, funcionària de l’Ajuntament 

 

Tenint en compte que s’aconsegueix el quòrum suficient per a constituir el tribunal qualificador, es dóna 

per constituït el mateix i s’inicia el procés selectiu de referència.  

 

El  Decret d’Alcaldia Presidència dictat en data 20 de juny de 2022 aprova el llistat definitiu amb un total de 

tres (3) persones admeses pel lloc de treball d’agent cívic-notificador/a i sis (6) pel lloc de treball d’operari 

d’equipaments culturals. 

 

El tribunal fa la valoració de la documentació i mèrits al·legats i justificats documentalment,  

pel lloc de treball d’operari d’equipaments culturals, en aplicació  als següents criteris: 

 

En experiència professional: s’entendrà com experiència laboral en el lloc de treball la corresponent a 

tasques de manteniment i o consergeria. Així mateix s’entén com a formació relacionada amb el lloc la 

següent: formació en matèria de  manteniment i/o consergeria, ofimàtica i prevenció de riscos laborals. No 

es valorarà la formació relacionada amb idiomes. 
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OPERARI/A EQUIPAMENTS CULTURALS 

DNI R. Entrada 
Experiència   

MAX 2 
PUNT 

Formació           
MAX 1 
PUNT 

Col·lectiu       
MAX 3 
PUNTS 

No 
participar 
en plans 

ocupacions 
anteriors 

TOTAL 

7105Y E2022006223 0 0 1 1 2 

5971P E2022006393 2 0,5 0 0 2,5 

6361K E2022006313 0,15 1 0 1 2,15 

8771R E2022006483 0 0 1 1 2 

9049W E2022006544 0 0 1 1 2 

2990H E2022006608 0 0,3 2 1 3,3 

 

El tribunal fa la valoració de la documentació i mèrits al·legats i justificats documentalment,  

pel lloc de treball d’agent cívic-notificador/a, en aplicació  als següents criteris: 

 

En experiència relacionada amb el lloc de treball: la corresponent a  de agent cívic, repartidor/notificador, 

informador i/o mediador. Tanmateix, s’entén com a formació relacionada la relativa a ofimàtica, atenció al 

client, prevenció de riscos, competències transversals e idiomes. 

 

AGENT CÍVIC/NOTIFICADOR/A 

DNI R. Entrada 
Experiència   

MAX 2 
PUNT 

Formació           
MAX 1 
PUNT 

Col·lectiu       
MAX 3 
PUNTS 

No 
participar 
en plans 

ocupacions 
anteriors 

TOTAL 

7105Y E2022006223 0 0 1 1 2 

6361K E2022006313 0 0,6 0 1 1,6 

7755V E2022006459 1,32     1 2,32 

 

 

El tribunal decideix no dur a terme l’entrevista potestativa que disposen les bases reguladores. 

 

Així mateix, disposa que per a desfer els empats que puguin haver entre els aspirants, en cas que fos 

necessari per la seva contractació s’aplicaran criteris objectius. 

 

Per tant, el tribunal qualificador proposarà a l’Alcaldia Presidència el nomenament com a personal 

funcionari interí de les següents persones, segons es relaciona tot seguit: 

 

AGENT CÍVIC/NOTIFICADOR/A 

DNI R. Entrada PUNTS 

7755V E2022006459 2,32 
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OPERARI/A EQUIPAMENTS CULTURALS 

DNI R. Entrada PUNTS 

2990H E2022006608 3,3 

 

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres (3) dies hàbils per presentar els escrits de reclamació 

i/o al·legació que estimin pertinents per a la defensa dels seus drets. 

 

 

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. 

 

 

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, per 

duplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 

 

 

 

Dolors Garcia  Arjona   Laura Gordo  Llurba       Jordi Viladrich  Claret 

 

 

 

Josep Ortiz Monferrer               Abigail Antequera Ramirez 

   

 


