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 ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL PEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LA 

CONVOCATÒRIA  “TREBALL ALS BARRIS 2019”  PER AL DESENVOLUPAMENT  DEL 

“PLA D’EXECUCIÓ ANUAL DEL BARRI SANT MIQUEL DEL CROS” DE DIVERSOS LLOCS 

DE TREBALL; TÈCNIC/A RESPONSABLE DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

PER A COL•LECTIUS AMB DIFICULTATS ESPECIALS D’INSERCIÓ, GRUP A2; TÈCNIC/A 

EN CIVISME I CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC, GRUP A2; TÈCNIC/A TUTOR/A 

LABORAL D’UN EQUIP DE SIS AUXILIARS DE MANTENIMENT I CONVIVÈNCIA DE 

L’ESPAI PÚBLIC, GRUP A2, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB 

CARÀCTER TEMPORAL I  LA CREACIÓ DE LES BORSES CORRESPONENTS. 

 

Vila d'Argentona, comarca del Maresme, dia 8 de juliol de dos mil vint es reuneixen 

els següents membres del Tribunal de l'esmentat concurs-oposició: 

 

Presidenta: 

Titular: Sra. Maria del Mar Mármol, Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament 

d’Argentona.  

Suplent: Sra. Ana Adelia Alonso Garcia, Tècnica de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament d’Argentona. 

 

Vocal 

Titular: Sra. Mònica Bertran Garcia, Tècnica de joventut de l’Ajuntament 

d’Argentona. 

Suplent: Sr. Sergi Fernández Maraver, Tècnic de comunicació i participació 

ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona. 

 

Vocal amb funcions de secretària 

Titular: Sra. Esther Garcia-Narcué Grabulosa, Tècnica de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament d’Argentona. 

Suplent: Sra. Carolina Enrich Rosa, Tècnica de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament d’Argentona. 

 

La Presidenta explica als membres del tribunal el contingut i el procediment de 

realització de la prova i aquests determinen el contingut de la mateixa.  

 

La prova teòrica consisteix en la realització d'un qüestionari i de dues preguntes a 

desenvolupar. El qüestionari consta de 10 preguntes amb respostes alternatives i 

les preguntes curtes  a desenvolupar han de ser escollides en funció de la prova a la 

que es presenta cada candidat essent una obligatòria i l’altre optativa o dos 

obligatòries en cas de presentar-te a tècnic/a responsable del dispositiu d’inserció 

sociolaboral i tècnic/a tutor/a laboral. La prova està basada en el contingut del 

temari que figura a l’annex 1 i es disposa d’un termini màxim de 1 hora i 30 

minuts, i  estan relacionades amb les funcions a desenvolupar. 
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A les 9:30 hores, un cop finalitzada la reunió prèvia dels membres del Tribunal, 

aquests es dirigeixen a l’entrada del saló de pedra on s’ha convocat a tots els/les 

aspirants admesos/es per participar en el procés selectiu de tutor/a Laboral auxiliars 

de manteniment i convivència de l’espai públic, i resulta que compareixen les 

següents persones,  

 

DNI Núm. Registre 

*****399V 2020/678 

*****186H 2020/880 

*****280H 2020/924 

 

 

A la mateixa hora també compareixen com a participants  en el procés selectiu de 

Tècnic/a dispositiu d’inserció sociolaboral, les següents persones, 

 

 

DNI Núm. registre 

*****022E 2020/483 

*****399V 2020/676 

*****796S 2020/765 

*****186H 2020/878 

*****280H 2020/922 

*****504F 2020/912 

*****625Y 2020/585 

*****728P 2020/1024 

*****093P 2020/784 

*****736B 2020/1013 

*****917T 2020/1062 

*****524W 2020/1067 

*****720D 2020/755 

 

 

Existint el quòrum i essent les 9:35 hores del matí la Sra. Presidenta declara l’inici del 

primer exercici amb la primera prova de coneixements teòrics i pràctics. 
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La prova s’inicia al saló de pedra, a les 9.35hores i es dóna per finalitzada la prova a 

les 11.05hores. 

 

A les 11:30 hores, un cop finalitzada la reunió prèvia dels membres del Tribunal, 

aquests es dirigeixen a l’entrada del saló de pedra on s’ha convocat a tots els/les 

aspirants admesos/es per participar en el procés selectiu de Tècnic/a de civisme i 

convivència a l’espai públic, i resulta que compareixen les següents persones,  

 

DNI Núm. registre 

*****186H 2020/881 

*****917T 2020/1065 

*****762F 2020/1089 

 

La prova s’inicia en el saló de pedra,  a les 11.35 hores i es dóna per finalitzada a 

les 13.05hores. 

 

Un cop finalitza la prova, el Tribunal inicia la correcció de l’exercici per tal de 

valorar-lo segons els criteris esmentats anteriorment i continguts a les bases del 

procés de selecció. 

 

Degut a un error administratiu en el document de la prova de l’examen de tècnic/a 

responsable del dispositiu d’inserció sociolaboral i tècnic/a tutor/a laboral, la 

puntuació dels exercicis  que s’informa als aspirants es de 5 punts el test i 5 punts 

cada pregunta a desenvolupar, en total 15 punts màxim.  Un cop examinat aquest 

document i per tal de corregir el mateix, el tribunal acorda  que tal i com està 

especificat a les bases, la puntuació correcte de l’exercici serà la següent: 

 

-apartat test, puntuació màxima 20 punts, cada pregunta serà puntuada amb 2 

punts, les incorrectes  es restarà 0.5 punts  i les no contestades no restaran. Mínim 

per aprovar 10 punts. 

 

-preguntes a desenvolupar, puntuació màxima de 20 punts valorant cada pregunta 

amb 10 punts cadascuna. Mínim per aprovar 10 punts. 

 

Per tal de superar l’exercici s’ha de treure la mínima puntuació als dos apartats tant 

test com preguntes. 

 

Un cop finalitza la correcció de la prova teòrica i pràctica, el Tribunal inicia la 

valoració dels mèrits aportats segons els criteris esmentats anteriorment i 

continguts a les bases del procés de selecció. 
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Resultats de les proves i la seva puntuació: 

 

Tutor/a Laboral auxiliars de manteniment i convivència de l’espai públic 

 

DNI Núm. Registre Total prova escrita  Mèrits  TOTAL PUNTUACIÓ  

    Preguntes Test     

*****399V 2020/676 13 13 2,95 28,95 

*****186H 2020/880 14 10,5 0,9 25,4 

*****280H 2020/924 NO APTE 13      - NO APTE 

 

Tècnic/a dispositiu d’inserció sociolaboral 

 

DNI Núm. registre Total prova escrita  Mèrits  TOTAL PUNTUACIÓ  

    Preguntes Test     

*****022E 2020/483 

14 13,5 4,9 32,4 

*****399V 2020/676 16 13 2,95 31,95 

*****796S 2020/765 12 15 4,9 31,9 

*****186H 2020/878 10 10,5 0,9 21,4 

*****280H 2020/922 NO APTE 13      - NO APTE 

*****504F 2020/912 19 15 5,9 39,9 

*****625Y 2020/585 NO APTE 10 - NO APTE 

*****728P 2020/1024 11 15 4,8 30,8 

 

Tècnic/a de civisme i convivència a l’espai públic 

 

DNI Núm. registre Total prova escrita  Mèrits  TOTAL PUNTUACIÓ  

    Preguntes Test     

*****186H 2020/881 16 15 0,9 31,9 

*****917T 2020/1065 NO APTE 10,5     - NO APTE  

*****762F 2020/1089 
14 15 0,3 29,3 
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RESULTATS FINALS FASE D’OPOSICIÓ I CONCURS 

 

Un cop revisats els mèrits, el resultat final després de sumar la fase d’oposició i la 

fase de concurs, el resultat del procés selectiu  i per tant de l’ordre de la borsa és el 

següent: 

 

Tutor/a Laboral auxiliars de manteniment i convivència a l’espai públic 

 

 

DNI Núm. Registre 
Fase 

d’Oposició 

Fase de 

concurs 
Total 

*****399V 2020/676 26 2,95 28,95 

*****186H 2020/880 24,5 0,9 25,40 

 

 

Arribats a aquest punt els membres del tribunal proposen per a la contractació del 

Tutor/a Laboral auxiliars de manteniment i convivència a l’espai públic, objecte 

d’aquest procés selectiu, a l’aspirant amb DNI ** *** 399 V. 

 

 

Tècnic/a dispositiu d’inserció sociolaboral 

 

 

DNI Núm. Registre 
Fase 

d’Oposició 

Fase de 

concurs 
Total 

*****504F 2020/912 34 5,9 39,90 

*****022E 2020/483 27,5 4,9 32,40 

*****399V 2020/676 29 2,95 31,95 

*****796S 2020/765 27 4,9 31,90 

*****728P 2020/1024 26 4,8 30,80 

*****186H 2020/878 20,5 0,9 21,40 

 

Arribats a aquest punt els membres del tribunal proposen per a la contractació del 

Tècnic/a dispositiu d’inserció sociolaboral, objecte d’aquest procés selectiu, a 

l’aspirant amb DNI *****504F. 
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Tècnic/a de civisme i convivència a l’espai públic 

 

DNI Núm. Registre 
Fase 

d’Oposició 

Fase de 

concurs 
Total 

*****186H 2020/881 31 0,9 31,9 

*****762F 2020/1089 29 0,3 29,30 

 

 

Arribats a aquest punt els membres del tribunal proposen per a la contractació del 

Tècnic/a de civisme i convivència a l’espai públic, objecte d’aquest procés selectiu, a 

l’aspirant amb DNI *****186H. 

 

 

La vigència d'aquesta borsa serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva 

formalització pel lloc de treball de  tècnic/a responsable del Dispositiu d’Inserció 

Sociolaboral per a col·lectius amb dificultats especials d’inserció, amb categoria 

assimilada A2. Pels llocs de treball de categoria assimilada A2; tècnic/a de civisme i 

convivència a l’espai públic i el lloc de treball tècnic/a tutor/a auxiliars de 

manteniment i convivència a l’espai públic aquesta duració serà d’un any a 

comptar des de la data de la seva formalització. Exhaurida la seva vigència, els 

aspirants inclosos decauran en tots els seus drets derivats de la superació del 

procés de selecció. 

 

 

I perquè així consti, aixeco la present acta, essent les 12.00 hores del dia 22 de juliol 

de 2020, la qual després de llegida i trobada conforme signen els membres del 

Tribunal, davant meu del qual, com a secretària del Tribunal, certifico. 
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