
 

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I PRÀCTICA DELS EXERCICIS PER COBRIR EL 
PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, AMB CARÁCTER INTERÍ, D’UNA 
PLAÇA DE FUNCIONARI GRUP C1 ADMINISTRATIU COMPTABLE. EXPEDIENT 1461-
0002/2022 
 
A la vila de Centelles, a 20 i 21 de juliol 2022, es reuneix el Tribunal qualificador de les proves 
selectives per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de funcionari grup C1 administratiu 
comptable de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Presideix l'acte Àngels Comas Fabregó, funcionària de carrera de l’Ajuntament, amb 
l'assistència dels vocals Xavier Mingo Sánchez, en representació de l’Escola Administració 
Pública de Catalunya; Maria Rosa Ciurans Viñeta (administrativa) i Gemma Bau Puig 
(interventora).   
 
Actua de secretària Elisabet García Calderón, funcionària de carrera 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 dia 20 de juliol de 2022, a les 9 del matí, a la Sala de Plens: 

Fase. 1 competència lingüística: 
Prova de coneixement de la llengua catalana 
 
Persona aspirant que havia de fer la prova de català  
 

Núm. registre DNI  
E/4398-2022 44021XXXX No presentat 

 
Alhora declara desistit/da del procés de selecció la persona aspirant amb el número de 
registre E/4398-2022 per no haver comparegut a la convocatòria. 
 
La resta d’exercicis (de caràcter obligatori i eliminatori) es faran el dia 21 de juliol, a 2/4 de 9 
del matí, a la biblioteca la Cooperativa. 
 

El dia 21 de juliol a 2/4 de nou del matí a la Biblioteca la Cooperativa, es reuneix el Tribunal 
qualificador de les proves selectives, i declara obert l’acte per les persones aspirants que s’han 
presentat al procés selectiu, i que són les següents: 

Número entrada DNI 

E/4145-2022 33953XXXX 

E/4224-2022 77115XXXX 

E/4264-2022 33940XXXX 

E/4316-2022 33957XXXX 

E/4347-2022 43447XXXX 

E/4360-2022 47808XXXX 

E/4364-2022 47993XXXX 



 

 

 

 

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 

Primer exercici: Prova de coneixements teòrics generals i específics. (màxim 20 punts) de caràcter 
obligatori i eliminatori. 

Consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 40 preguntes amb quatre respostes possibles 
relacionades amb el contingut del temari que s’indica en l’annex. 
 
La valoració d’aquest exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l’exercici serà de 
10 punts. 
 
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tindran en compte. 
 
Les respostes errònies no es penalitzaran. 
 
Resultats de la prova teòrica: 
 

Primer exercici: Prova de coneixements teòrics generals i específics 

Número entrada DNI Puntuació  

E/4145-2022 33953XXXX 15  

E/4224-2022 77115XXXX 6,5  

E/4264-2022 33940XXXX 14,5  

E/4316-2022 33957XXXX 16,5  

E/4347-2022 43447XXXX 11  

E/4360-2022 47808XXXX 10,5  

E/4364-2022 47993XXXX 8  

 
El Tribunal declara eliminat del procés de selecció les persones aspirants que no han assolit 
la puntuació mínima per superar la primera prova. 
  
Segon exercici: Prova de coneixements pràctics. (màxim 40 punts) de caràcter obligatori i 
eliminatori 
 
Consistirà en la resolució, ja sigui per escrit o per demostració pràctica, a criteri i en el termini que fixi 
el Tribunal, d’un o diversos supòsits o preguntes de caràcter pràctic relacionats amb les tasques o 
funcions del lloc de treball i/o del temari que figura en l'annex d'aquestes bases. 
 
En aquest exercici es valoraran fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el 
plantejament, claredat i ordre d’idees, la formulació de conclusions i la solució proposada, així com el 
coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i la capacitat de redacció de la persona 
aspirant. 
 
Es podrà requerir als aspirants la realització de la prova mitjançant eines informàtiques (programes 
ofimàtics tipus Microsoft Office). 



 

 

 

 

 
Aquesta prova es puntuarà de 0 a 40 punts, quedant eliminades automàticament les persones aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 20 punts. 
 
Es podran consultar textos legals concordats en suport paper no comentats així com emprar màquines 
calculadores, sempre que a criteri del Tribunal aquests mitjans operatius fossin necessaris per al 
desenvolupament de la prova. 
 

Resultats de la prova pràctica: 
 

 
 
Criteris de Valoració del supòsit 2:   
 

 
 

El Tribunal decideix que hi ha un marge de càlcul atenent els arrodoniments 

 
Cap dels aspirants ha sol·licitat la revisió d’examen al Tribunal. 
 
FASE CONCURS  
 
Valoració de mèrits: 
 
El Tribunal en aquesta fase procedirà a la valoració dels mèrits aportats d'aquells aspirants que hagin 
superat la fase d'oposició i no té caràcter eliminatori. 
 
Es tindran en compte i es valoraran els mèrits al·legats i acreditats, d'acord amb el següent barem: 
 
a) Experiència professional: 
Cada període d’un mes complert de servei acreditat desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a 
una Administració pública (sempre corresponent a llocs de treball del grup de classificació C1 o 
superior), es valorarà a raó de 0’20 punts per mes, fins un màxim de 20 punts. 
 
Cada període d’un mes complert, amb treballs per compte aliè o propi,  desenvolupant tasques 
equivalents o anàlogues al sector privat o sector públic, es valorarà a raó de 0’10 punts per mes, fins un 
màxim de 10 punts. 
 
Màxim total experiència: 20 punts. 
 
 
 

Segon exercici: Prova de coneixements pràtics

Número entradaDNI 1r 2n total

E/4145-2022 33953XXXX 16 20 36

E/4264-2022 33940XXXX 12 5 17

E/4316-2022 33957XXXX 6 20 26

E/4347-2022 43447XXXX 12 20 32

E/4360-2022 47808XXXX 10 5 15

Pregunta 1 5 Punts

Pregunta 2 10 Punts

Pregunta 3 5 Punts



 

 

 

 

b) Per titulació addicional a l'exigida a la convocatòria: 
 
• Llicenciatura o grau universitari en economia: 2 punts. 
• Llicenciatura o grau universitari en administració i direcció d’empreses: 1 punt. 
• Postgrau en qualsevol altre matèria relacionada amb el lloc de treball convocat: 1 punt. 
 
Màxim total titulació addicional: 5 punts. 
 
c) Formació específica i/o cursos de perfeccionament que siguin d’interès en relació a les 
funcions a desenvolupar: 
 
Es valoraran els cursos, amb una antiguitat màxima de 10 anys, en modalitat presencial, semi 
presencial o virtual, amb assistència o aprofitament i estiguin relacionats amb les funcions assignades 
als llocs de treball objecte de convocatòria, segons l’escala següent: 
 
Per cursos i seminaris de formació directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es 
puntuen segons l'escala següent: 
 

✓ Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0’20 punts. 
✓ Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0’40 punts. 
✓ Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0’60 punts. 
✓ Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0’80 punts. 

 
Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat (sempre i quan el 
curs tingui una durada superior a 10 hores), s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada 
curs. 
 
Màxim total formació específica: 14 punts. 
 
d) Coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació: 
 
Es valorarà estar en possessió del certificat d'acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació (ACTIC) o certificats equivalents a aquests nivells, fins a un màxim d’1 punt 
segons el següent barem: 
 

✓ Per la possessió del certificat ACTIC de nivell bàsic: 0,25 punts. 
✓ Per la possessió del certificat ACTIC de nivell mitjà: 0,5 punt. 
✓ Per la possessió del certificat ACTIC de nivell avançat: 1 punts. 

 
Màxim total ACTIC: 1 punts 
 
Resultats de la fase concurs: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fase 3. Concurs. Valoració de mèrits

Número entradaData registre

a) Experiència 

professional 

Administració

a) Experiència 

professional 

empresa privada

b) Titulació 

addicional 

c) Per titulació 

específica 

i /o cursos

d) Coneixements de tecnologies de la

 informació i la comunicació Total

E/4145-2022 33953XXXX 10 2 0,4 0,25 12,65

E/4316-2022 33957XXXX 10 1 0,5 11,5

E/4347-2022 43447XXXX 1 2,4 3,4



 

 

 

 

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: 
 

 
 
BORSA DE TREBALL 
 
Amb aquests resultats es constitueix la borsa de treball d’acord amb les bases per si es 
produeix alguna baixa voluntària o desqualificació, amb les persones aspirants que tot seguit 
es detallen: 
 

Número entrada DNI 

E/4316-2022 33957XXXX 

E/4347-2022 43447XXXX 
 
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  
Àngels Comas Fabregó Xavier Mingo Sánchez 
 
  
 
 
 
2n. vocal 3r. vocal 
Maria Rosa Ciurans Viñeta Gemma Bau Puig 
 
 
 
 
La secretària del Tribunal 
Elisabet García Calderón 

RESULTAT: CONCURS+OPOSICIÓ

Número entrada DNI

Primer 

exercici

Segon 

exercici

Total fase 

oposició

Fase 

concurs

PUNTUACIÓ 

FINAL

E/4145-2022 33953XXXX 15 36 51 12,65 63,65

E/4316-2022 33957XXXX 16,5 26 42,5 11,5 54

E/4347-2022 43447XXXX 11 32 43 3,4 46,4

Número entrada DNI

E/4145-2022 33953XXXX
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