
 

 

 

 

Acta de constitució del tribunal i pràctica dels exercicis per a la constitució d’una borsa de treball 
de treballadors/ores socials mitjançant concurs – oposició lliure per cobrir necessitats temporals 
i substitucions de personal de l’Ajuntament de Centelles. Codi: 1461-0005/2021 
 
A la vila de Centelles, els dia 27 de desembre de 2021, es reuneix el Tribunal Qualificador de les 
proves selectives per a la provisió d’una borsa de treball de treballadors/ores socials mitjançant 
concurs – oposició lliure per cobrir necessitats temporals i substitucions de personal de 
l’Ajuntament de Centelles. 
 
Presideix l'acte M. Àngels Bardolet Casas, amb l'assistència dels vocals Eva Rovira Soler i David 
Camps Fontarnau, personal tècnic de l’Ajuntament de Centelles. 
 
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 9 del matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Centelles, declara obert l’acte per les persones aspirants que s’han presentat al procés selectiu, 
i que són les següents:  
 

Número registre entrada DNI 

E/7799-2021 339325XXX 

E/7726-2021 394393XXX 

E/7723-2021 479768XXX 

 
El tribunal declara desistits del procés de selecció les persones aspirants que no s’han presentat al 

procés de selecció. 

FASE OPOSICIÓ 

Exercici 1: Coneixement de la llengua catalana 

Es fa constar que les persones aspirants han acreditat estar en possessió del nivell C1 de Català.  
 

Exercici 2. Prova de coneixements 

Es realitzarà una prova pràctica, tindrà caràcter obligatori i eliminatori, es puntuarà amb un màxim de 15 punts, quedaran 
eliminades les persones aspirants que no superin els 7,5 punts. 
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori consistirà en la resolució per escrit d’un o varis supòsits teòrics i/o pràctics 
relacionats amb el temari que es recull en l’Annex I de les presents bases i les funcions pròpies del lloc de treball, podent ser 
un qüestionari tipus test. El temps per a la realització de l’exercici serà determinat pel tribunal. 

El Tribunal qualificador acorda que el temps per portar a terme l’exercici serà de 90 minuts. 

Resultat de l’exercici 2. Prova de coneixements: 

Número registre entrada DNI PUNTUACIÓ 

E/7799-2021 339325XXX 13,75 

E/7726-2021 394393XXX 9,75 

E/7723-2021 479768XXX 9,25 

 



 

 

 

 

Cap dels aspirants ha sol·licitat la revisió d’examen al Tribunal. 
 
FASE CONCURS. Valoració de mèrits 
 
El Tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels opositors/res, d’acord amb el següent barem: 
 
a) Serveis prestats a l’Adm. Pública, en lloc similar, per any complert: 0,15 punts, fins un màxim d’1 punt. 
 
b) Serveis prestats a l’empresa privada en lloc similar per any complert 0,10 punts, fins un màxim d’1 punt. 
 
c) Titulació acadèmica: Per estar en possessió de formació complementària a la titulació exigida que estigui relacionada 
amb les tasques i funcions a desenvolupar a l’administració local. Amb un màxim d’1 punt. 
 
Títol Puntuació 
Altra titulació llicenciatura/diplomatura/grau 0,50 
Màster oficial universitari 0,30 
Postgrau oficial universitari 0,20 
Nivells de català superiors a l'exigit 0,05 
 
d) Per cursos de formació relacionats amb la plaça convocada, homologats per qualsevol Administració Pública o Local, 
fins a un màxim d'1,5 punts en funció del barem següent: 
 
- Amb certificat d'assistència i aprofitament: 
Durada Puntuació 
Inferior a 10 hores 0,10 
De 10 a 20 hores 0,15 
De 21 a 30 hores 0,20 
De 31 a 50 hores 0,25 
De més de 51 hores 0,30 
 
- Amb certificat d'assistència: 
Durada i Puntuació 
Inferior a 10 hores 0,05 
De 10 a 20 hores 0,10 
De 21 a 30 hores 0,15 
De 31 a 50 hores 0,20 
De més de 51 hores 0,25 

 
Si no s'acredita documentalment la durada en hores, es considerarà de durada inferior a 10 hores. 

 
VALORACIÓ DE MÈRITS  

Número 
registre 
entrada 

DNI a) Serveis 
prestats 
Administració 
pública 

b)Serveis 
prestats 
Empresa 
privada 

c)Titulació 
acadèmica 

d)Formació: 
cursos 

PUNTUACIÓ 

E/7799-2021 339325XXX 1 0 0,5 1,5 3 

E/7726-2021 394393XXX 0,30 0,06 0,5 0,45 1,31 

E/7723-2021 479768XXX 0 0 0,5 0,60 1,10 

 
 
Entrevista personal 
 
El Tribunal no ha fet entrevista. 
 



 

 

 

 

Resultats puntuació fase oposició més fase concurs                        
               

Fase oposició Total 
oposició 

Fase concurs 

 
Total 

concurs 

 

Registre 
entrada DNI 

1r 
Exercici 

2n 
Exercici a) b) c) d) 

Puntuació 
final 

 
E/7799-2021 339325XXX Apte 13,75 13,75 1 0 0,5 1,5 3 16,75 

 
E/7726-2021 394393XXX Apte 9,75 9,75 0,30 0,06 0,5 0,45 1,31 11,06 

 
E/7723-2021 479768XXX Apte 9,25 9,25 0 0 0,5 0,60 1,10 10,35 

 
CONCLUSIÓ 
 
Persones aspirants que han aprovat i que integraran la borsa de treball: 
 

Número registre entrada DNI 

E/7799-2021 339325XXX 

E/7726-2021 394393XXX 

E/7723-2021 479768XXX 

 
En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir interinament una plaça vacant, una substitució o 
bé desenvolupar funcions no previstes en llocs de treball, les persones seleccionades es cridaran 
d’acord amb l’ordre de puntuació. 
 
La vigència de la borsa de treball serà de dos anys a partir de la resolució de la llista definitiva que 
estableixi la puntuació final del procediment selectiu o fins que es convoqui un altre procés. 
 
El Tribunal Qualificador estén acta de tot el que s'ha efectuat que signen tots els membres del 
Tribunal presents.  
 
 
La presidenta    1r. vocal (titular) 
M. Àngels Bardolet Casas Eva Rovira Soler 
 
  
  
 
 
2n. vocal (titular)  
David Camps Fontarnau 
 
 
 
 
 
La secretària del Tribunal 
Àngels Comas Fabregó 
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