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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A OFICIAL SEGONA DE 
JARDINERIA I UN/A AGENT CÍVIC/A, EN EL MARC DEL PLA D’OCUPACIÓ ANY 2022  
 
EXPEDIENT:   2022/1338 

ASSUMPTE:  Acta final - Constitució del tribunal, prova de català, prova teòrica pràctica, entrevista, 
valoració de mèrits i resultat final 

 
A la vila de Sant Pol de Mar, a les 8.00 h del dia 29 de setembre de 2022, es constitueix el tribunal 
qualificador que ha de valorar les proves del procés selectiu per a la contractació laboral temporal, d’un/a 
oficial segona de jardineria i un/a agent cívic/a, per a la realització del Pla d’ocupació municipal de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a l’any 2022, en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2020-2023’ 
de la Diputació de Barcelona, les bases del qual es van aprovar per acord de la Junta de Govern Local, en 
data 13 de setembre de 2022, i han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 
de maig de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8754 de 16 de setembre 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. Antoni Sánchez Siles, personal laboral, Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Sant 

Pol de Mar   
 
Vocals:  
Titular:  Sra. Elena Fernández Rodrigo, funcionària de carrera, Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament 

de Sant Pol de Mar 
 
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 de la presidenta, 
els vocals i la secretària. 
 
El tribunal qualificador compta per a la realització de les proves amb la col·laboració del treballador de la 
Brigada Municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, Sr. Juan A. Cid del Pozo, persona especialitzada. 
 
Una vegada acceptats els càrrecs, resta constituït el tribunal qualificador, i 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 teòrica pràctica. 
 

OFICIAL SEGONA JARDINERIA I SERVEIS MÚLTIPLES  
 

  COGNOM I NOM DNI INCIDÈNCIA 

1 BENITEZ GALLARDO, CARMELO ***1285** Presentat 

2 MATOS INDIA, DIANA ***6198** No presentada 

3 MUÑOZ QUINTANA, DANIEL ***3354** Presentat 

4 REIGOSA RABASO, JESUS ***2905** Presentat 
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AGENT CÍVIC/A 
 

  COGNOM I NOM DNI INCIDÈNCIA 

1 MARIN REINA, CLARISA YESEBEL ***2139** Presentada 

2 MATOS INDIA, DIANA ***6198** No presentada 

3 SALINAS VALENCIA, DAVID ***5853** No presentat 

 
SEGON.- REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA PROVA TEÒRICA PRÀCTICA 
 
Una vegada identificades les persones candidates presentades, essent les 8.45 h del 29 de setembre de 
2022, es procedeix a la realització de la prova teòrica pràctica. 
 
El president del tribunal explica a les persones aspirants que la prova teòrica pràctica consisteix en 
contestar un qüestionari tipus test i d’una prova pràctica, que té com a objectiu valorar el grau d’aptitud 
professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a ocupar, i servirà per a valorar 
objectivament l’idoneïtat de la persona candidata ene le lloc de treball. Les persones aspirants disposen 
d’un termini màxim d’una hora per a la seva realització. 
 
Aquesta prova és de caràcter eliminatori i la seva qualificació màxima és de 12 punts, essent eliminades 
les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 6 punts. 
 
Una vegada realitzada la prova, les persones aspirants han obtingut la qualificació següent: 
 
 

OFICIAL SEGONA JARDINERIA I SERVEIS MÚLTIPLES  
 

  COGNOM I NOM DNI 
PROVA           

TEÒRICA PRÀCTICA 

1 BENITEZ GALLARDO, CARMELO ***1285** 9,36 

2 MATOS INDIA, DIANA ***6198** No presentada 

3 MUÑOZ QUINTANA, DANIEL ***3354** 8,16 

4 REIGOSA RABASO, JESUS ***2905** 11,52 

 
 
 
AGENT CÍVIC/A 

 

  COGNOM I NOM DNI PROVA TEÒRICA 
PRÀCTICA 

1 MARIN REINA, CLARISA YESEBEL ***2139** No supera 

2 MATOS INDIA, DIANA ***6198** No presentada 

3 SALINAS VALENCIA, DAVID ***5853** No presentat 
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TERCER.- DECLARACIÓ DE L’EXEMPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA 
LLENGUA CASTELLANA 
 
El tribunal qualificador declara aptes a tots els aspirants admesos que han estat declarats exempts de la 
realització de la prova de coneixements de la llengua castellana. 
 
 
QUART.- 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. Berta González Mora, Tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 
  
Una vegada identificada la persona candidata presentada, essent les 09.30 hores del 30 de setembre 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. 
 
Un cop realitzada la prova de nivell elemental (B1) de la llengua catalana i corregida per la tècnica del 
CPNL, el resultat obtingut és el següent: 
 
 

OFICIAL SEGONA JARDINERIA I SERVEIS MÚLTIPLES  
 

  COGNOM I NOM DNI 
PROVA            

NIVELL CATALÀ 

1 MUÑOZ QUINTANA, DANIEL ***3354** APTE 

2 REIGOSA RABASO, JESUS ***2905** APTE 

 
 
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 les fases anteriors (català, prova teòrica pràctica) i 
procedeix a realitzar la valoració de mèrits de les persones candidates que han superat les proves 
anteriors, conforme el que preveu la base 8.3 de la convocatòria. 
 
Una vegada realitzada la revisió de mèrits d’una aspirant i la corresponent esmena, el resultat final de la 
fase de concurs obtingut per les persones aspirants, essent el següent: 
 

  

COGNOMS I NOM DNI 
EXPERIÈNCIA  

PROFESSIONAL 
(Màx. 3 punts) 

 
 

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
(Màx. 3 punts) 

TOTAL MÈRITS 
(Màxim 6 

punts) 

  

  

  

1 BENITEZ GALLARDO, CARMELO ***1285** - - - 

2 MUÑOZ QUINTANA, DANIEL ***3354** - 0,60 0,60 

3 REIGOSA RABASO, JESUS ***2905** - - - 
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SISÈ.- RESULTAT FINAL I TORN DE RESERVA 
 
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 

RESULTAT 
SUPÒSIT 
PRÀCTIC 

VALORACIÓ 
MÈRITS 

PUNTUACIÓ 
FINAL 

1 REIGOSA RABASO, JESUS ***2905** Exempt Exempt 11,52 - 11,52 

2 BENITEZ GALLARDO, CARMELO ***1285** Exempt Exempt 9,36 - 9,36 

3 MUÑOZ QUINTANA, DANIEL ***3354** Exempt Exempt 8,16 0,60 8,76 

 
El tribunal proposa a l’alcaldia a l’aspirant que ha obtingut major puntuació per a la seva contractació com 
a oficial 2a de jardineria, personal laboral temporal, vinculat al Pla d’ocupació 2022: 
 

 
COGNOMS I NOM DNI 

PROVA 
CATALÀ 

PROVA 
CASTELLÀ 

RESULTAT 
SUPÒSIT 
PRÀCTIC 

VALORACIÓ 
MÈRITS 

PUNTUACIÓ 
FINAL 

1 REIGOSA RABASO, JESUS ***2905** Exempt Exempt 11,52 - 11,52 

 
 

TORN DE RESERVA 
 
Segons la base novena, la resta d’aspirants que hagin superat el procés selectiu, però no hagin aconseguit 
el lloc de treball quedaran en torn de reserva durant el període de vigència del Pla d’ocupació municipal, 
per a prevenir possible baixes o retirades de la persona seleccionada, o bé, quan es produeixi una nova 
necessitat per a cobrir un lloc de la mateixa categoria i funcions iguals o similars,essent la següent: 
 

 
COGNOMS I NOM DNI 

Prova 
català 

Prova 
castellà 

RESULTAT 
SUPÒSIT 
PRÀCTIC 

VALORACIÓ 
MÈRITS 

PUNTUACIÓ 
FINAL 

1 BENITEZ GALLARDO, CARMELO ***1285** Exempt/a Exempt/a 9,36 - 9,36 

2 MUÑOZ QUINTANA, DANIEL ***3354** Exempt/a Exempt/a 8,16 0,60 8,76 

 
 
UN/A AGENT CÍVIC/A 
 
El procés selectiu d’un lloc de treball d’agent cívic/a ha quedat desert, atès que la única persona aspirant 
que es va presentar per a la realització de la prova teòrica pràctica no la ha superada. 
 
No obstant, considerant que es tracta d’un recurs de Pla d’Ocupació Municipal, amb l’objectiu d’afavorir 
la inserció socio laboral mitjançant la incorporació al mercat de treball de persones aturades, per un 
període mínim de 3 mesos i el límit de contractació és fins el 31 de desembre de 2022. 
 
Tenint en compte que s’ha manifestat una nova necessitat de contractació per a cobrir un lloc de treball 
com a oficial 2a de jardineria. 
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El tribunal proposa a l’alcaldia a l’aspirant que ha quedat a la primera posició del torn de reserva del 
procés selectiu d’un lloc de treball d’Oficial 2a de jardineria per a la seva contractació, personal laboral 
temporal, per a la realització del Pla d’ocupació municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a l’any 
2022, en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2020-2023’ de la Diputació de Barcelona. 
 
En resum, es proposa a l’alcaldia la contractació de dues persones com a oficial 2a de jardineria, personal 
laboral temporal, per a la realització del Pla d’ocupació municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per 
a l’any 2022, en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2020-2023’ de la Diputació de Barcelona. 
 
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 
  
 
  
 
Antoni Sánchez Siles      Lydia Parreño Morillo 

Sant Pol de Mar,  a data de signatura electrònica 

 
 
 


