
 

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I PRÀCTICA DELS EXERCICIS PER 
CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE BIDELL O CONSERGE D’EQUIPAMENTS 
EDUCATIUS DE CENTELLES 
 
Expedient número 1461-0006/2022 
 
A la vila de Centelles, els dies 9 i 10 de gener de 2023, es reuneix el Tribunal 
qualificador per constituir una borsa de treball de bidell o conserge d’equipaments 
educatius per cobrir les necessitats de personal de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Presideix l'acte David Camps Fortarnau, tècnic municipal; amb l'assistència dels 
vocals: Sara Jiménez Castañeda, en representació de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya;  Sònia Navarro Ruiz i Anna Portet Cabrafiga, funcionàries de la 
corporació.   
 
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 dia 9 de gener de 2023, a les 9 del matí, a la sala de plens de l’Ajuntament: 

Fase prèvia.  
Prova de coneixement de la llengua catalana (Apte o no apte) 
 
Persona aspirant que havia de fer la prova de català  
 

Núm. registre entrada DNI  
E/8432-2022 33932XXXX Apte  

 
La resta d’exercicis es faran el dia 10 de gener de 2023, a les 9 del matí, a la sala de 
plens de l’Ajuntament. 
 
El dia 10 de gener de 2023, 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: 

Núm. registre entrada DNI 
E/8432-2022 33932XXXX 
E/9112-2022 47792XXXX 
E/9431-2022 46941XXXX 
E/9158-2022 33947XXXX 
E/8436-2022 47850XXXX 
E/9278-2022 33959XXXX 



 

 

 

 

FASE OPOSICIÓ 

Fase 1: Prova teòrica – pràctica (30 punts) 
 
Consistirà en resoldre uns supòsits teòrics - pràctics proposats pel tribunal, en el 
termini màxim d’1 hora i sobre coneixements de les funcions del/de la professional 
dins aquest servei.  
 
Resultats de la Fase 1. és la següent: 
 

Núm. registre entrada DNI Puntuació Fase 1 
Màxim 30 punts 

E/8432-2022 33932XXXX 11,55 
E/9112-2022 47792XXXX 13,65 
E/9431-2022 46941XXXX 15,70 
E/9158-2022 33947XXXX 14,00 
E/8436-2022 47850XXXX 21,50 
E/9278-2022 33959XXXX 11,70 

 
 
FASE CONCURS 
Fase 2. Valoració de mèrits (10 punts) 
 
La fase de concurs consistirà en valorar el nivell d’experiència relacionat amb la tasca 
a exercir. Únicament es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment, 
fins a un màxim de 10 punts de conformitat amb les escales següents: 
 
1. Experiència en la realització de tasques de bidell, conserge, paleta, jardiner, electricista, llauner, fuster 
i d’altres relacionades amb l’objecte de la convocatòria: 1 punt per mes complert i continuat, fins a un 
màxim de 5 punts. Per poder valorar aquest  mèrit serà necessari que es presenti certificat d’empresa 
i/o certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social. 
 
2. Per cursos de 50 o més hores de formació en matèries relacionades amb les funcions a 
desenvolupar, 1 punt per cadascun dels cursos fins a un màxim de 5 punts. 
 

Resultats de la Fase 2. És la següent: 
 

Núm. registre entrada DNI Experiència 
laboral 
Màxim 5 punts 

Formació 
 
Màxim5 punts 

Puntuació 
Fase 2 

E/8432-2022 33932XXXX - 2 2 
E/9112-2022 47792XXXX 2 - 2 
E/9431-2022 46941XXXX - - - 
E/9158-2022 33947XXXX - - - 
E/8436-2022 47850XXXX 5 - 5 
E/9278-2022 33959XXXX 5 - 5 

 



 

 

 

 

Fase 3. Entrevista personal (10 punts) 
 

En relació a les funcions a desenvolupar i coneixement del territori. 
 

Resultats de la Fase 3. És la següent: 
 
Núm. registre entrada DNI Puntuació Fase 3 

Màxim 10 punts 

E/8432-2022 33932XXXX 6 
E/9112-2022 47792XXXX 6,5 
E/9431-2022 46941XXXX 7 
E/9158-2022 33947XXXX 7 
E/8436-2022 47850XXXX 9 
E/9278-2022 33959XXXX 6,5 

 
 

Resultats puntuació fase oposició més fase concurs i llista de les persones aspirants 
aprovades per ordre de puntuació que integraran la borsa de treball 

 
 

Número 
registre 
entrada 

DNI Puntuació 
fase 1 

Puntuació 
fase 2 

Puntuació  
Fase 3 

Puntuació 
Total 

Llista 
d’aprovats 
per ordre 

de 
puntuació 

E/8436-2022 47850XXXX 21,50 5,00 9,00 35,50 1 
E/9278-2022 33959XXXX 11,70 5,00 6,50 23,20 2 
E/9431-2022 46941XXXX 15,70 0,00 7,00 22,70 3 
E/9112-2022 47792XXXX 13,65 2,00 6,50 22,15 4 
E/9158-2022 33947XXXX 14,00 0,00 7,00 21,00 5 
E/8432-2022 33932XXXX 11,55 2,00 6,00 19,55 6 

 
 
 

CONCLUSIÓ 
 
Realitzades les fases dels procés de selecció es procedirà a publicar la llista d'aprovats al 
Tauler d'edictes electrònic i la pàgina web de l'Ajuntament, per ordre de puntuació, segons 
l'Acta del Tribunal. El Tribunal elevarà aquesta llista a l’Alcaldia per tal que s'aprovi, 
mitjançant resolució, la llista de persones que integraran la borsa de treball. 
  
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, seguint el procediment que 
es descriu a la clàusula desena de les bases. 



 

 

 

 

 
El Tribunal qualificador estén l’acta de tot el que s'ha efectuat i que signen tots els 
membres del Tribunal presents. 
 
 
El president     Vocal  
David Camps Fontarnau Sara Jiménez Castañeda 
 
  
  
 
 
 
 
Vocal  Vocal 
Sònia Navarro Ruiz Anna Portet Cabrafiga 
 Excusa l’assistència 
 
 
 
 
 
Secretària del tribunal 
Àngels Comas Fabregó 
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