
 

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I PRÀCTICA DELS EXERCICIS PER COBRIR, AMB 
CARÀCTER INTERÍ, EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA, SUBESCALA SECRETARIA 
D’ENTRADA, CLASSE 2A, DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES. CODI 1461-0003/2021            
 
A la vila de Centelles, a 17 de desembre de 2021, es reuneix el Tribunal qualificador de les proves 
selectives per a la provisió, amb caràcter interí, del lloc de treball de Secretaria, subescala Secretaria 
d’entrada, classe 2A, de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Presideix l'acte M. Àngels Bardolet Casas, amb l'assistència dels vocals Joan Carles Gelabert 
Canelles, en representació de la Direcció General d’Administració Local; Isabel Mas Parés 
(interventora) i Jordi Cases Pallares (secretari).  Es fa constar que els membres proposats per la 
Escola d’Administració Pública de Catalunya Jaume Manau Terrés i Josep Berdagué Pujol excusen 
l’assistència.   
 
Actua de secretària Àngels Comas Fabregó, funcionària de l’Ajuntament. 
 
El Tribunal qualificarà els exercicis que realitzi cadascuna de les persones aspirants a la plaça de 
referència convocada de forma reglamentària. 
 
Procés de selecció 

El Tribunal qualificador de les proves selectives, a les 10 del matí, a la sala de la biblioteca municipal, 
declara obert l’acte per les persones aspirants que s’han presentat al procés selectiu, i que són les 
següents: 

 
 
Es fa constar que les persones aspirants han  acreditat estar en possessió del nivell C1 de Català. 
 
El tribunal declara desistits/des del procés de selecció els/les aspirants que no s’han presentat al 
procés de selecció. 

FASE OPOSICIÓ 

Prova teòrica, de caràcter obligatori i eliminatori 
 
Consisteix en el desenvolupament d’una prova teòrica per escrit que consistirà en preguntes curtes 
sobre el temari relacionat a les disposicions addicionals de les presents bases. 
En aquest exercici es valorarà la capacitat i formació general sobre les matèries objecte de la prova, 
la claredat d’idees, la precisió, el rigor i la qualitat de l’expressió escrita. 
La puntuació màxima és de 40 punts i la persona aspirant n’ha d'obtenir un mínim de 20 per superar-
la i poder passar a la fase de concurs. 

 
El Tribunal qualificador acorda que les persones aspirants resolguin quatre preguntes, 
valorada cadascuna en 10 punts. El temps per portar a terme l’exercici serà de 60 minuts.  



 

 

 

 

 
 
Resultats de la prova teòrica: 

 

 
 
El Tribunal declara desistit del procés de selecció la persona aspirant que s’ha retirat en aquest 
primer exercici del procés de selecció. 

 
Número registre entrada DNI Observació 

E/6339-2021 477907XXX Retirat 

 
 
 
Prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori 
 
L’òrgan de selecció estableix una prova de caràcter eminentment pràctic relacionada amb el temari 
propi de les funcions del lloc de treball, d’acord amb el temari que s’adjunta a les bases, aprovat per 
la Resolució PRE/1511/2020, de 23 de juny, per la qual s’aprova el temari de les proves per a la 
selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria d’entrada, de les 
entitats locals a Catalunya. 
En aquest exercici es valorarà la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels coneixements teòrics 
a la resolució dels problemes pràctics plantejats. 
El temps per la realització d’aquesta prova el determinarà l’Òrgan Selectiu. La puntuació màxima és 
de 60 punts i l'aspirant n’ha d'obtenir un mínim de 30 per superar-la i poder passar a la fase de 
concurs. 
 
El Tribunal qualificador acorda que les persones aspirants resolguin un supòsit pràctic (a triar entre 
dos). El temps per portar a terme l’exercici serà de 90 minuts.  
 
Resultats de la prova pràctica: 

 

 
 
Cap dels aspirants ha sol·licitat la revisió d’examen al Tribunal. 

 
 
 
 



 

 

 

 

FASE CONCURS  
 
Valoració de mèrits 
 
7.2. Valoració dels mèrits 
a) Experiència professional, fins a un màxim de 20 punts, que es valorarà de la manera següent: 
- Experiència professional a l’administració pública local en les funcions pròpies de secretaria: 0,20 punts per mes treballat, fins a un 
màxim de 12 punts. 
- Experiència professional a l’administració pública, en llocs de treball diferents de l’esmentat al punt anterior, en places del subgrups A1, 
A2 o laborals equivalents: 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5 punts. 
- Per experiència professional al sector privat o com a professional lliure o autònom desenvolupant funcions de categoria professional 
equivalent i de contingut coincident, anàleg o que guardi relació al de la plaça a proveir: 0,02 punts per mes treballat o fracció, fins un 
màxim de 3 punts. 
El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada. 
No es valoren els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual de confiança o assessorament 
especial. 
 
b) Formació i perfeccionament: Es valorarà l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de 
perfeccionament, fins a un màxim de 4 punts i d’acord amb el següent barem: 
b.1) Els cursos, jornades i seminaris de formació superats amb certificació d’aprofitament, directament relacionats amb les funcions a 
desenvolupar, es computen fins a un màxim de 3 punts, segons l’escala següent: 
Per cada curs de 10 a 30 hores 0,20 punts 
Per cada curs de 31 a 60 hores 0,35 punts 
Per cada curs més de 60 hores 0,50 punts 
b.2) Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d’assistència, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, 
es puntuen fins a un màxim d’1 punt, segons l’escala següent: 
Per cada curs de 10 a 30 hores 0,10 punts 
Per cada curs de més de 30 hores 0,20 punts 
Només es valoraran com a mèrits els estudis, jornades i/o seminaris impartits per centres oficials com administracions públiques, per 
universitats i per associacions o federacions de municipis, o bé, que estiguin homologats per l’Institut Nacional d’Administracions 
Públiques (INAP), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) o per altres organismes similars d’altres comunitats autònomes. 
Només es computaran les activitats formatives de 10 hores o superiors. Només es tindran en compte els cursos, jornades i/o seminaris 
dels últims 10 anys i aquells el certificat dels quals contingui de forma expressa el nombre d’hores de formació. 
Els títols o certificats que no especifiquin les hores no seran acceptats. 
 
c) Per estar en possessió de titulació de postgrau relacionada amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 
2 punts i d’acord amb el següent barem: 
- Per postgraus de més de 80 hores: 1 punt 
- Per mestratges: 2 punts 
Només es tindran en compte els postgraus i mestratges dels últims 10 anys. 
 
d) Per estar en possessió de titulació acadèmica (llicenciatura o diplomatura) diferent de l’aportada per a participar en la convocatòria i 
relacionada amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 3 punts i d’acord amb el següent barem: 
- Per diplomatura: 1,5 punts 
- Per llicenciatura: 2 punts 
 
e) Competències en tecnologies i comunicació (ACTIC). Es valorarà estar en possessió del certificat bàsic o mitjà d’acreditació de 
competències en matèria de societat de la informació de la Generalitat de Catalunya, dins un màxim d’1 punt, segons la distribució 
següent: 
- Certificat nivell bàsic: 0,30 punts 
- Certificat nivell mitjà: 0,50 punts 
- Certificat nivell avançat: 1,00 punts 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

Resultats puntuació fase oposició més fase concurs 

 

 
 
CONCLUSIÓ 
 
A la vista d’aquests resultats, el Tribunal qualificador efectua proposta de nomenament interí a favor 
de la persona aspirant que ha obtingut la major puntuació en aquest procés de selecció, que és: 
 

 
 
 
El Tribunal qualificador estén l’acta de tot el que s'ha efectuat i que signen tots els membres del 
Tribunal presents. 
 
 
La presidenta    1r. vocal  
M. Àngels Bardolet Casas Joan Carles Gelabert Canelles 
 
  
  
 
 
 
2n. vocal (S’ha excusat) 3r. vocal 
 Isabel Mas Parés 
 
 
 
 
 
 
4t. vocal La secretària del Tribunal 
Jordi Cases Pallares Àngels Comas Fabregó 
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