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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER A LA SELECCIÓ 

D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU OFICINA ATENCIÓ CIUTADANIA, 

C2, CORRESPONENT A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ D’ESTABILITZACIÓ 

EXCEPCIONAL 2022 I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL. 

 

 

  

Identificació de la sessió: 

Expedient: 2770/2022 

Data:  23 de febrer de 2023 

Lloc: Centre Cultural Joan Masats. 

Hora: 9:00 hores 

 

Reunits els membres del Tribunal Qualificador a les 8:30 hores al centre cultural   Joan 

Masats de Castellbell i el Vilar, del dia 23 de febrer de 2023,  es procedeix a constituir 

el Tribunal Qualificador, d’acord al decret d’alcaldia 2023-0083 de data 8 de febrer de 

2023. 

En primer lloc , es comprova l’assistència i quòrum dels membres del Tribunal 

Qualificador, per a la constitució del mateix: 

MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

ASSISTENTS: 

Presidenta: Mireia Tudela Torrens, Tècnica de Territori de l’Ajuntament de Castellbell 

i el Vilar. 

 

Vocals: Núria Zopeque Ruiz, Administrativa de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 

   Daniel Giménez Deveas, Servei a les persones de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Castellet. 

Secretària:   Griselda Serra Prat, Auxiliar Administrativa funcionària de 

l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que actua amb veu però sense vot. 

           

Acte seguit, obre l'acte la Sra. Presidenta, la qual declara constituït el Tribunal 

Qualificador . 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

El Tribunal Qualificador procedeix a revisar la relació de persones aspirants admeses 

i excloses, aprovada definitivament per decret d’alcaldia número 2023-0083 de data 

8 de febrer de 2023 . 
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A continuació, es procedeix a realitzar la comprovació de l’assistència dels 

aspirants/tes admesos/es en el procés selectiu, i que són els següents: 

 

REGISTRE D’ENTRADA ASSISTÈNCIA 

2022-ERC- 5695 PRESENTAT/DA 

2022-ERE-590 PRESENTAT/DA 

2022-ERE-603 NO PRESENTAT/DA 

2022-ERE-610 NO PRESENTAT/DA 

2023-ERC-48 PRESENTAT/DA 

2023-ERC-99 NO PRESENTAT/DA 

2023-ERC-122 NO PRESENTAT/DA 

2023-ERE-19 NO PRESENTAT/DA 

2023-ERC-119 PRESENTAT/DA 

2023-ERE-21 NO PRESENTAT/DA 

2023-ERC-139 PRESENTAT/DA 

2023-ERC-148 NO PRESENTAT/DA 

2022-ERC-5732 NO PRESENTAT/DA 

2023-ERC-157 PRESENTAT/DA 

 

 

Els aspirants que no es presenten a la convocatòria se’ls declara definitivament 

exclosos del procés selectiu. 
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FASE OPOSICIÓ: 

Sent les 9:15 hores, s’inicia la fase d’oposició, el Tribunal acorda un temps de 60 

minuts per a la realització de la prova pràctica, que d’acord amb les bases de la 

convocatòria (base 9.1) consisteix en : 

Prova pràctica: 

“En preguntes de resposta tipus test, les quals tindran quatre respostes alternatives, 

essent només una la correcta, que seran proposades pel Tribunal i relacionades amb 

els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs de treball objecte de cada 

convocatòria; i/o, 

-En la realització de supòsits pràctics o en l’execució de treballs vinculats amb els 

procediments, tasques i funcions habituals dels llocs de treball objecte de cada 

convocatòria. 

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent eliminats els aspirants 

que no arribin a un mínim de 5 punts en aquest exercici. 

Finalitzada la prova pràctica , sent les 10.00 hores, el Tribunal Qualificador procedeix 

a la seva correcció amb el resultat següent: 

    

    PUNTUACIÓ FASE OPOSICIÓ 

 

REGISTRE D’ENTRADA IDENTIFICACIÓ 

XIFRES D.N.I. 

PUNTUACIÓ 

PROVA PRÀCTICA 

2022-ERC- 5695 ....383-E 7,50 

2022-ERE-590 ....463-Z 10 

2023-ERC-48 ....819-Z 8 

2023-ERC-119 ....498-V 6 

2023-ERC-139 ....530-Z 6,50 

2023-ERC-157 ....228-F 7,00 
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FASE CONCURS: 

El Tribunal Qualificador decideix donar per tancada les proves de la fase  d’oposició 

i tot  seguit passa a la fase de concurs consistent en la valoració dels mèrits  d’acord 

l’ANNEX I de les bases de la convocatòria. 

        

  Barem de mèrits 

Consisteix a valorar els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les 
persones aspirants, fins a un màxim de 10 punts, i de conformitat amb l'escala 
següent: 

Experiència professional: serveis prestats en la condició de personal funcionari 
interí o personal laboral temporal, fins un màxim de 6 punts: 

a.1) a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en el desenvolupament de les funcions 
corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de 
convocatòria, a raó de 0,75 punts per any treballat (0,0625 punts per mes treballat); 

a.2) a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en el desenvolupament de llocs de treball 
d’altra categoria professional a la del lloc a proveir, a raó de 0,40 punts per any treballat 
(0,0333 punts per mes treballat); 

a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el 
desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la 
categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,15 punts per any treballat 
(0,0125 punts per mes treballat). 

Mèrits acadèmics o de formació, fins un màxim de 4 punts: 

b.1) Altres titulacions acadèmiques diferents a les exigides per l’accés a les places 
objecte de la convocatòria però relacionades amb les tasques del lloc de treball: 

 Titulacions universitàries: 1,75 punts per cada titulació. 
 Mestratges: 1,5 punts per cada mestratge. 
 Postgraus: 1,25 punts per cada postgrau. 

b.2) Cursos de formació i perfeccionament que tinguin relació directa amb el lloc de 
treball objecte de la convocatòria, segons el següent barem: 

 Cursos de durada superior a 80 hores: 1 punts per curs. 
 Cursos de durada de 41 hores a 80 hores: 0,80 punts per curs. 
 Cursos de durada de 10 hores a 40 hores: 0,60 punts per curs. 
 Cursos de durada inferior a 10 hores: 0,40 punts per curs. 
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    PUNTUACIÓ  FASE CONCURS: 

 

Registre Identifica

ció DNI 

Experiència 

Aj. 

Castellbell i 

el Vilar 

Experiència 

Altres 

administracions 

públiques 

Formació 

 

2022-

ERC- 5695 

....383-E 
0 0 1,75 

2022-

ERE-590 

....463-Z 
4,125 0 2,80 

2023-

ERC-48 

....819-Z 
0 0 0 

2023-

ERC-119 

....498-V 
0 0,125 0 

2023-

ERC-139 

....530-Z 
0 0 1,80 

2023-

ERC-157 

....228-F 
0 0 1,75 
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finalitzades les valoracions de les fases d’oposició i concurs, el resultat final de les  

puntuacions totals del procés selectiu han estat les següent: 

 

    PUNTUACIÓ FINAL: 

 

Registre Identificació 

DNI 
Fase 

Oposició 
Fase Concurs total 

2022-ERC- 5695 ....383-E 7,50 1,75 9,25 

2022-ERE-590 ....463-Z 10 6,925 16,925 

2023-ERC-48 ....819-Z 8 0 8,00 

2023-ERC-119 ....498-V 6 0,125 6,125 

2023-ERC-139 ....530-Z 6,50 1,80 8,30 

2023-ERC-157 ....228-F 7 1,75 8,75 

 

 

 

  PROPOSTA DE NOMENAMENT 

Segons els resultats obtinguts i d’acord la base 11) de les bases de la 

convocatòria , el Tribunal Qualificador  per unanimitat,  acorda efectuar la 

PROPOSTA DE NOMENAMENT a l’Òrgan competent a favor dels candidats/es, amb 

D.N.I. ...463-Z amb una puntuació de 16,925 punts com a AUXILIAR 

ADMINISTRATIU OFICINA ATENCIÓ CIUTADANIA, C2, en règim laboral , 

per haver assolit la puntuació màxima de la suma de la fase d’oposició i de la fase 

de concurs, total de 16,925 punts. 

La resta de persones aspirants aprovats/des per ordre de puntuació obtinguda 

que confirmen la llista d’espera, amb la finalitat d’assegurar la cobertura del lloc, 

quan es produeixin renúncies de la persona aspirant seleccionada, són les 

següents: 
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REGISTRE IDENTIFICACIÓ D.N.I. PUNTUACIÓ TOTAL 

2022-ERC- 5695 ....383-E 9,25 

2023-ERC-157 ....228-F 8,75 

2023-ERC-139 ....530-Z 8,30 

2023-ERC-48 ....819-Z 8,00 

2023-ERC-119 ....498-V 6,125 

 

 

 

 La Presidenta del Tribunal aixeca la sessió a les 12:00 hores  del dia indicat al principi 

, del qual, com a secretària  s’estén la present acta, que signen totes les persones 

assistents, juntament amb mi, que ho certifico. 

 

 

        Membres del Tribunal Qualificador 

 

  

        Presidenta                                                            Secretària del Tribunal 

 

 

 

        

         Vocal                                           Vocal                                                           
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