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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE  
 
EXPEDIENT:   2022/312 

ASSUMPTE:  Acta final - Constitució del tribunal, prova de català, 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 8.00 h del dia 27 de juliol de 2022, es constitueix el tribunal qualificador 

que ha de valorar les proves del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Mestre/a 

d’educació infantil, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, les bases del qual es van aprovar per acord 

de la Junta de Govern Local, en data 17 de març de 2022, i han estat publicades al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona de 28 de març de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 

8636 de 29 de març 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: 
 
Presidenta:  
Titular:  Sr. Xavier de Montellà Llauradó, personal laboral, Tècnic d’Educació, Joventut, Cultura i Festes 

de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar   
 
Vocals:  
Titular:  Sra. Maria Luisa Casado Heredia, Mestra funcionària de La Casa dels Infants La Muntanyeta de 

l’Ajuntament de Castelldefels 
 
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, la 
vocal i la secretària. 
 
El tribunal qualificador compta per a la realització de les proves amb la col·laboració de la Sra. Rocío 
Galindo Chacón, directora de la Llar d’infants municipal, com a persona tècnica especialitzada, d’acord al 
previst a la base 8.1 de les bases reguladores del procés selectiu. 
 
Una vegada acceptats els càrrecs, resta constituït el tribunal qualificador. 
 
 
PRIMER.- REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALANA I 
RATIFICACIÓ DELS RESULTATS 
 
El tribunal qualificador acorda delegar la realització de la prova de coneixements de la llengua catalana a 
la Sra. Sara Esperalba Roig, Coordinadora d’Assessorament i Dinamització del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL). 
  
Una vegada identificada la persona candidata presentada, essent les 09.00 hores del 22 de juliol de 2022, 
es procedeix a la realització de la prova de coneixements de la llengua catalana. 
 
El Tribunal acorda ratificar la qualificació que atorgui la persona tècnica del CPNL delegada. 
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Un cop realitzada la prova de nivell de suficiència (C1) de la llengua catalana i corregida per la tècnica del 
CPNL, el resultat obtingut és el següent: 

 

  COGNOMS I NOM DNI QUALIFICACIÓ 

1 BOMBUY VIDAL, SILVIA ***5406** APTA 

 
 
SEGON.- DECLARACIÓ DE L’EXEMPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA 
LLENGUA 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 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. 

 

 

  COGNOM I NOM DNI 

1 BOMBUY VIDAL, SILVIA ***5406** 

2 DE MAYA GRAGERA, EIRA ***1908** 

3 DURBAU CORRALES, JASMINA ***3223** 

4 ESTAÑOL BURJONS, MERITXELL ***6018** 

5 GARRIDO NIETO, CAROL ***7125** 

6 MARIN VIVES, ANA ***7604** 

7 RIBERA XUMETRA, SILVIA ***1852** 

8 RODRIGUEZ TAPIA, SANDRA ***4240** 

9 SERRANO SANZ, LAURA ***5012** 

 
 
Una vegada identificades les persones candidates presentades, essent les 8.30 h del 27  de juliol de 2022, 
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. 
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Una vegada realitzada la prova, les persones aspirants han obtingut la qualificació següent: 
 

 

  COGNOM I NOM DNI 
TOTAL PUNTUACIÓ 

QÜESTIONARI 

1 BOMBUY VIDAL, SILVIA ***5406** 9,00 

2 DE MAYA GRAGERA, EIRA ***1908** No presentada 

3 DURBAU CORRALES, JASMINA ***3223** 8,80 

4 ESTAÑOL BURJONS, MERITXELL ***6018** 8,30 

5 GARRIDO NIETO, CAROL ***7125** No presentada 

6 MARIN VIVES, ANA ***7604** No presentada 

7 RIBERA XUMETRA, SILVIA ***1852** 9,40 

8 RODRIGUEZ TAPIA, SANDRA ***4240** 8,40 

9 SERRANO SANZ, LAURA ***5012** 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 10.30h, 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 l’habilitat 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. 
 
En aquest exercici es valoraran els coneixements professionals i les competències següents: la facilitat de 
redacció, el rigor conceptual i pedagògic, la capacitat d’anàlisi, la capacitat d’organització i planificació de 
forma individual i en equip. També, es tindrà en compte la qualitat en l’expressió escrita, la capacitat de 
síntesi, l’ordre i la claredat de la redacció. 
 
La puntuació màxima és de 20 punts i la puntuació mínima 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 BOMBUY VIDAL, SILVIA ***5406** 20 

2 DURBAU CORRALES, JASMINA ***3223** 14 
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3 ESTAÑOL BURJONS, MERITXELL ***6018** 12,5 

4 RIBERA XUMETRA, SILVIA ***1852** 18 

5 RODRIGUEZ TAPIA, SANDRA ***4240** 20 

6 SERRANO SANZ, LAURA ***5012** No supera 

 
 
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 BOMBUY VIDAL, SILVIA ***5406** APTA APTA 9,00 20 29,00 3,15 32,15 

2 RODRIGUEZ TAPIA, SANDRA ***4240** APTA APTA 8,40 20 28,40 2,70 31,10 

3 DURBAU CORRALES, JASMINA ***3223** APTA APTA 8,80 14 22,80 4,70 27,50 

4 RIBERA XUMETRA, SILVIA ***1852** APTA APTA 9,40 18 27,40 - 27,40 

5 ESTAÑOL BURJONS, MERITXELL ***6018** APTA APTA 8,30 12,50 20,80 5,70 26,50 

 
 

  

COGNOMS I NOM 

 
EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL 
(Màx. 4 punts) 

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
(Màx. 4 punts) 

ALTRES 
MÈRITS 

ESPECÍFICS               
(Màx.  2 punts) 

TOTAL 
MÈRITS 

(Màxim 10 
punts) 

1 BOMBUY VIDAL, SILVIA ***5406** 2,25 0,90 - 3,15 

2 DURBAU CORRALES, JASMINA ***3223** 0,90 3,80 - 4,70 

3 ESTAÑOL BURJONS, MERITXELL ***6018** 2,90 2,80 - 5,70 

4 RIBERA XUMETRA, SILVIA ***1852** - - - - 

5 RODRIGUEZ TAPIA, SANDRA ***4240** - 2,70 - 2,70 
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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. 
 
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       La secretària tribunal 
  
 
 

 
  
Xavier de Montellà Llauradó      Lydia Parreño Morillo 

 

Sant Pol de Mar,  a data de signatura electrònica 
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