ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN/A
TECNIC/A SERVEIS A LES PERSONES, A ADSCRIURE A L’ÀREA DE
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA.
Lloc: Ajuntament de Palafrugell (C/ Cervantes, 16)
Data (hora d’inici i hora de fi): 16 de maig de 2019 a les 8:30h a 13:30h
Assumpte: Constitució del tribunal, realització les proves de coneixements teòrics i
pràctics, valoració de mèrits i entrevista personal.

Assistents:
PRESIDENTA: senyora MARIA JOSE MERINO PAREJA, Cap de l’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament de Palafrugell
SECRETÀRIA: senyora SILVIA ESTEVA LLENAS Tècnica superior d’Organització i
Recursos Humans de l'Ajuntament de Palafrugell.
VOCALS:
- senyor GERARD PROHÍAS FORNÓS, Coordinador de l’àmbit de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Palafrugell.
- senyora ANNA VIÑAS ROCA en representació de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Un cop reunits i havent acceptat els seus càrrecs respectius en aquest tribunal, la
senyora presidenta declara vàlidament constituït aquest òrgan de selecció.
1.- Aspirants admesos: Els aspirants admesos al procés selectiu, d’acord amb la
Resolució de l’Alcaldia número 2019/735 de 9 d’abril de 2019, són els següents:

DNI
40350595Q
41529181J
41628304Y
43747320D
45883556M
78001322L

ANNA VIÑAS ROCA-40535548A

SÍLVIA ESTEVA LLENAS-40521346S

En la mateixa Resolució d’Alcaldia es declaren tots els aspirants exempts de la
realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de la llengua
catalana, nivell C

2.- Fase de realització de les proves
1er exercici. Prova de coneixements teòrics
Des de l’àrea de Benestar Social, en relació al temari, s’elabora la prova teòrica
consistent 10 preguntes curtes. Hi ha un sol model de la prova.
La prova es puntuarà entre 0 i 20 punts, superant la prova aquells aspirants que
obtinguin una puntuació igual o superior a 10 punts.
El tribunal decideix el següent procediment per tal de garantir l’anonimat:
- Es donarà als aspirants un sobre que conté un paper en blanc.
- Els aspirants han d’apuntar el seu nom i cognoms en el paper del sobre i un
número de 4 xifres. Posar el paper dins el sobre i tancar-lo.
- El mateix número que escrigui cada aspirant dins el sobre l’anotaran en el seu
exercici teòric.
- Els sobres tancats els custodiarà un membre del tribunal.
- Els sobres s’obriran un cop corregit l’exercici teòric de tots els aspirants, en el
moment de donar-los el resultat de la prova
A les 9:05h hores es fa la crida dels aspirants, assistint els següents:
DNI
41628304Y
78001322L

Repartides les proves, s’atorga un termini de 1h i 30 min. per realitzar la prova.
Un cop finalitzat, es cita els i les aspirants a les 12:00h d’avui per conèixer els resultats
de la correcció de la prova teòrica.
El tribunal, un cop corregides les proves teòriques, els resultats són els següents:
ASPIRANT
DNI
41628304Y
78001322L

PUNTUACIÓ
2,85
17,55
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Un aspirant ha superat la prova teòrica i passa a fer la prova pràctica.
2on exercici. Prova pràctica
Des de l’àrea de Benestar Social s’ha elaborat la prova pràctica consistent en un cas
pràctic a desenvolupar per escrit.
La prova es puntuarà entre 0 i 20 punts, superant la prova aquells aspirants que
obtinguin una puntuació igual o superior a 10 punts.
Atès que només hi ha un aspirant no procedeix aplicar cap mecanisme per garantir
l’anonimat.
Repartida la prova, s’atorga un termini d’una hora per realitzar la prova pràctica.
Essent les 12:15 hores, es procedeix a la seva correcció. La puntuació és donarà
sobre un total de 20 punts, per superar la prova caldrà una puntuació igual o superior
a 10 punts. Els resultats de la correcció són els següents:
ASPIRANT
DNI
78001322L

PUNTUACIÓ
CAS PRÀCTIC
16,15

L’aspirant ha superat la prova pràctica, i passa a la fase de concurs.
En el moment de comunicar el resultat de l’exercici pràctic se cita a l’aspirant que l’ha
superat per realitzar l’entrevista personal, que es durà a terme avui a la següent hora:
DNI
43404124L

HORA
12:45

3.- Fase de concurs
El tribunal du a terme la valoració dels mèrits, d’acord amb els apartats a) i b) de la
Fase de Concurs, establerts a la base Cinquena de les que regeixen el procés
selectiu:
a) Experiència professional (fins a 25 punts)
78001322L
Experiència en el treball com a tècnic/a
comunitari/ària en l’àmbit de prestació de
serveis socials en administracions
públiques en els últims 10 anys (entre 2009
i 2019)

0,5 punts per cada mes
complert treballat, amb un
màxim de 15 punts.

Nota: Per acreditar
aquesta puntuació cal
Nota: s’inclouen els contractes laborals amb
aportar informe o certificat
empreses o entitats concessionàries de
de l’administració
serveis públics, sempre que es pugui
acreditant els extrems a
acreditar per part de l’administració titular
valorar
del servei bàsic

3

15

Experiència com a tècnic/a comunitari/ària
en una administració pública que no sigui
en l’àmbit dels serveis socials en els últims
10 anys (entre 2009 i 2019)
Nota: s’inclouen els contractes laborals amb
empreses o entitats concessionàries de
serveis públics, sempre que es pugui
acreditar per part de l’administració titular
del servei bàsic

Experiència com a tècnic/a comunitari/ària
en l’àmbit dels serveis socials, fora de
l’administració pública en els últims 10 anys
(entre 2009 i 2019)

0,30 punts per cada mes
treballat, amb un màxim
de 7 punts.

Nota: Per acreditar aquest
punt cal aportar certificat
de l’administració
acreditant el grup de
titulació. No es valoraran
en aquest apartats el
temps treballat i que
s’hagi puntuat en l’apartat
anterior.

-

0,30 punts per cada mes
treballat, amb un màxim
de 3 punts
Nota: Per acreditar aquest
punt cal aportar informe
de les funcions realitzades
en l’empresa o bé que en
el contracte laboral es
defineixi el lloc de treball
com a tècnic/a
comunitari/ària.

TOTAL PUNTUACIÓ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

-

15

b) Formació (fins a 10 punts)
78001322L
Disposar d’una altra titulació universitària 2 punts per cada titulació,
relacionada amb l’àmbit de les ciències amb un màxim de 2 punts
socials diferent de la presentada com a
requisit d’admissió.

-

Disposar de postgraus (de 30 a 60 crèdits) 3 punts per cada un, amb
o màsters (de 60 a 120 crèdits) relacionats un màxim de 3 punts
amb l’àmbit del treball comunitari.

3,00

Haver realitzat altres cursos relacionats
amb les funcions assignades al lloc de
treball, fins a un màxim de 8 punts, d’acord
amb l’escala següent, en els últims 10 anys
(2009 a 2019).
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MARIA JOSÉ MERINO PAREJA-07555741B

Per cursos, jornades o
sessions d’entre 4 i 15
hores de durada, 0,10
punts per a cada un
Per cursos, jornades o
sessions d’entre 16 i 25
hores de durada, 0,20
punts per a cada un

1,50

1,60

Per cursos, jornades o
sessions d’entre 26 i 45
hores de durada, 0,30
punts per cada un
Haver realitzat altres cursos,jornades o
sessions, relacionat amb les funcions
assignades al lloc de treball, d’acord amb
l’escala següent, fins un màxim de 2 punts .

Per cursos, jornades o
sessions d’entre 46 i 75
hores de durada, 0,40
punts per cada un
Per cursos, jornades o
sessions de 76 o més
hores de durada, 0,50
punts per cada un

TOTAL PUNTUACIÓ FORMACIÓ
PUNTUACIÓ TOTAL

0,30

0,40

1,50
8,30
23,30

c) Prova d’entrevista per competències (fins a 20 punts)
Un cop finalitzada l’entrevista, a les 13:15h el tribunal passa a fer la valoració de la
mateixa, sent la puntuació obtinguda la que s’exposa a continuació:
78001322L
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I
EXPERIÈNCIA I MOTIVACIÓ PER
L’OFERTA Màxim 1 punt, que no computa excepte en

1

situació d’empat de puntuacions

APRENENTATGE PERMANENT

4

ORIENTACIÓ AL SERVEI I AL CIUTADÀ

4

PLANIFICACIÓ
TREBALL

I

ORGANITZACIÓ

DEL

TREBALL EN EQUIP

4
3,5

VISIÓ GOBAL

4
19,50

TOTAL PUNTUACIÓ

5

4. Resultat del procés selectiu
Un cop sumada la puntuació obtinguda per l’aspirant no eliminat del procés de
selecció, en la fase de realització de les proves i en la fase de valoració de mèrits,
obté la següent puntuació total:
Aspirant
43404124L

Puntuació
prova
teòrica

Puntuació
prova
pràctica

Experiència
professional

Formació

Puntuació
Entrevista

17,55

16,15

15

8,30

19,50

PUNTUACIÓ
TOTAL
76,50

Vista la relació dels aspirants, el Tribunal proposa a l’alcaldia, el nomenament com a
funcionària interí fins a convocatòria o amortització de la plaça, a l’aspirant amb DNI
78001322L

Un cop finalitzat el procés selectiu s’estén aquesta acta, que una vegada llegida és
aprovada per tots els assistents, a continuació la senyora Presidenta dóna per
finalitzat aquest acte. En dono fe.
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