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Plaça de la Vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat 
 

ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL   
 
EXPEDIENT:   2022/1776 

ASSUMPTE:  Acta final - Constitució del tribunal, prova de coneixements generals i específics, prova 
desenvolupament d’un cas pràctic, valoració de mèrits i resultat final 

 
A la vila de Sant Pol de Mar, a les 9.00 h del dia 24 de gener de 2023, es constitueix el tribunal qualificador 
que ha de valorar les proves del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a 
d’Administració General, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, les bases del qual es van aprovar per 
acord de la Junta de Govern Local, en data 07 de desembre de 2022, i han estat publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 12 de desembre de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 8814 de 16 de desembre de 2022, així com al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
 
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
La composició del tribunal qualificador és la següent: 
 
President:  
Titular:  Sr. Miquel Sigalat Navarro, funcionari de carrera, secretari interventor de l’Ajuntament de Sant 

Pol de Mar   
 

Vocals:  
Titular:  Sr. Josep Lluís Valentín Martínez, funcionari de carrera, secretari general de l’Ajuntament de 

Sant Andreu de Llavaneres 
 
Suplent:  Míriam Tenas Camps, secretària de l’Ajuntament d’Argentona, persona designada a proposta 

de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 

Secretària:  
Titular:  Lydia Parreño Morillo, persona adscrita a l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant 

Pol de Mar que actuarà amb veu i sense vot 
 
La composició de l’òrgan de selecció forma quòrum adequat i suficient amb la presència del president, els 
vocals i la secretària. 
 
Una vegada acceptats els càrrecs, resta constituït el tribunal qualificador. 
 
 
SEGON.- DECLARACIÓ DE L’EXEMPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA 
LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 
 
El tribunal qualificador declara aptes a totes les persones aspirants admeses que han estat declarades 
exemptes de la realització de la prova de coneixements de la llengua catalana i castellana. 
 
 
TERCER.- REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS ‘QÜESTIONARI’ 
 
D’acord amb les bases, es procedeix en primer lloc a la identificació de les persones aspirants que han 
comparegut per a la realització de la prova de coneixements generals i específics. 
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  COGNOM I NOM DNI INCIDÈNCIES 

1 JIMENEZ BRAVO, MAR ***7642** Presentada  

2 OMEDES VAZQUEZ, IGNASI ***5816** No presentat 

3 CATARINEU HERNÁNDEZ, XAVIER ***5319** Presentat 

 
Una vegada identificades les persones candidates presentades, essent les 09.50 h del 24 de gener de 
2023, es procedeix a la realització de la tercera prova, la prova ‘Qüestionari de coneixements generals i 
específics’. 
 
El president del tribunal explica a les persones aspirants que la prova de coneixements generals i 
específics consisteix en contestar un qüestionari tipus test de 20 preguntes amb 3 respostes alternatives, 
d’acord amb els continguts del temari especificat a l’Annex 1 de les bases reguladores. Les persones 
aspirants disposen d’un termini màxim d’una hora per a la seva realització. 
 
Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori i la seva qualificació màxima és de 10 punts, essent 
eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 5 punts, cada pregunta resolta 
favorablement puntuarà 0,50 punts i per cada resposta incorrecta es descomptarà un 0,10 punts cada 
una, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tindran en compte. 
 
Una vegada realitzada la prova, les persones aspirants han obtingut la qualificació següent: 
 

 

  COGNOM I NOM DNI TOTAL PUNTUACIÓ 
QÜESTIONARI 

1 JIMENEZ BRAVO, MAR ***7642** 5,80 

2 OMEDES VAZQUEZ, IGNASI ***5816** No presentat 

3 CATARINEU HERNÁNDEZ, XAVIER ***5319** 7,70 

 
 
QUART.- REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA PROVA ‘DESENVOLUPAMENT D’UN CAS PRÀCTIC’ 
 
A continuació, es reuneix el tribunal qualificador, amb l’assistència de tots els seus membres, per a la 
realització de la prova ‘Desenvolupament d’un cas pràctic’.  
 
A les 11.05 hores, abans d’iniciar la prova, el tribunal constata l’assistència i la identitat de les persones 
aspirants. 
 
El president del tribunal procedeix a explicar a les persones aspirants en que consisteix la prova 
‘Desenvolupament d’un cas pràctic’.  
 
Segons les bases de la convocatòria, aquesta prova té per objecte valorar l’aplicació pràctica dels 
coneixements teòrics de l’aspirant mitjançant la resolució d’un supòsit o simulació pràctica o preguntes 
curtes de caràcter pràctic que demostrin els coneixements professionals i competències de la persona 
candidata per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, a criteri del tribunal 
qualificador, durant un període màxim d’una hora. El tribunal proposarà dos supòsits relatius a les 
funcions pròpies del lloc de treball, i amb les matèries específiques del temari contingut a l’Annex 1 de les 
presents bases. 
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En aquest exercici es valoraran els coneixements professionals i les competències següents:  
 

- Els coneixements acreditats relatius al contingut del temari i la capacitat per a aplicar-los a 
situacions de la pràctica professional (80% del total de la puntuació) 

- L’estructuració i qualitat de l’expressió i de la presentació (10% del total de la puntuació) 
- La capacitat analítica i de síntesi (10% del total de la puntuació) 

La puntuació màxima és de 20 punts i la puntuació mínima per a superar la prova és de 10 punts.  
 
Una vegada realitzades les proves, les persones aspirants han obtingut la qualificació següent: 

 

  COGNOM I NOM DNI TOTAL PUNTUACIÓ 
CAS PRÀCTIC 

1 JIMENEZ BRAVO, MAR ***7642** 10 

2 CATARINEU HERNÁNDEZ, XAVIER ***5319** 11 

 
 
CINQUÈ.- FASE DE CONCURS - VALORACIÓ DE MÈRITS 
 
Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el tribunal acorda no realitzar l’entrevista personal a les 
persones aspirants que han superat les proves de la fase d’oposició (català, qüestionari de coneixements i 
supòsit pràctic) i procedeix a realitzar la valoració de mèrits de les persones candidates que han superat 
les proves anteriors, conforme el que preveu la base 9.1.2 de la convocatòria. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot superar, en cap cas, els 10 punts. 
 
Una vegada revisada la documentació aportada per les persones aspirants, la puntuació obtinguda  a 
l’avaluació de mèrits és la següent:  

 
 
SISÈ.- RESULTAT FINAL I ORDRE DE LA BORSA DE TREBALL 
 
Una vegada finalitzada la qualificació de les persones aspirants, es fa pública la relació de persones 
aprovades per ordre de puntuació total obtinguda, essent la següent: 
 

 
  

COGNOMS I NOM DNI 
PROVA 
CATALÀ 

PROVA 
CASTELLÀ TEST 

SUPÒSIT 
PRÀCTIC 

TOTAL 
OPOSICIÓ 

TOTAL 
CONCURS 

RESULTAT 
FINAL  

1 CATARINEU HERNÁNDEZ, XAVIER ***7642** APTA APTA 7,70 11 18,70 4,05 22,75 

2 JIMENEZ BRAVO, MAR ***5319** APTA APTA 5,80 10 15,80 3,22 19,02 

 

  

COGNOMS I NOM 

 
 
DNI 

EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL 
(Màx. 4 punts) 

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
(Màx. 3 punts) 

ALTRES TÍTOLS 
ESPECÍFICS               

(Màx.  1,5 punts) 

 
ACTIC 
(Màx. 
0,50 

punts) 

 
NIVELL 
CATALÀ 

SUPERIOR   
(Màx. 0,50 

punts) 

 
ALTRES 
MÈRITS                       

(Màx, 0,50 
punts) 

TOTAL 
MÈRITS 
(Màxim 

10 punts) 

1 JIMENEZ BRAVO, MAR ***7642** 1,72 - 1 - - 0,5 3,22 

2 CATARINEU HERNÁNDEZ, XAVIER ***5319** 3,30 0,25 0,5 - - - 4,05 
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Segons la base desena, un cop finalitzat el procés selectiu, el tribunal farà pública la relació de persones 
aprovades per ordre de puntuació final, al tauler d'edictes i al web municipal de la corporació, i efectuarà 
la proposta d’ordenació de la borsa de treball. 
 
L'ordre definitiu de les persones aspirants aprovades es determinarà sumant els punts obtinguts en totes les 
fases del concurs oposició, concurs i l'entrevista, si s'escau. 
 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a la persona aspirant que hagi obtingut major 
puntuació a la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, a la que hagi obtingut millor nota en l’exercici pràctic. 
En tercer lloc, i d’acord amb les previsions de l’article 11 de la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, el desempat es resoldria a favor de l’aspirant dona. 
 
En cas de necessitat, l’ajuntament cridarà a les persones aspirants per a la seva contractació temporal 
d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en el procés de selecció. 
 
Els nomenaments temporals que se subscriguin amb les persones aspirants cridades, ho seran per durada 
determinada, en les modalitats adients a cada cas (interinitat per substitucions, excés o acumulació de 
tasques, etc.) transcorreguda la qual finalitzarà la relació laboral.  
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta, amb 
la conformitat del tribunal qualificador. 
 
 
El president tribunal      Vocal 
  
 
  
 
Miquel Sigalat Navarro       Míriam Tenas Camps 

 

 

 

Vocal        La secretària tribunal 
  
 
 
  
Josep Lluís Valentín Martínez     Lydia Parreño Morillo 

 

Sant Pol de Mar,  a data de signatura electrònica 

 


		2023-01-27T06:43:58+0100
	JOSEP LLUIS VALENTIN MARTINEZ - DNI 38792533C (TCAT)


		2023-01-27T07:43:33+0100
	Míriam Tenas Camps - DNI 33949009C (AUT)


		2023-01-27T16:03:45+0100
	Miquel Sigalat Navarro - DNI 20023115M (SIG)


		2023-01-27T16:10:08+0100
	Lydia Parreño Morillo - DNI 43679071R (TCAT)




