
  

D-S002/V-1.0/02.18  1  

PROCÉS SELECTIU 

 

Dues places de Tècnic/a d’Administració General 

 

ACTA  DEL TRIBUNAL 

 
 
Dades de l’acte 

Lloc  Sala de Sessions 
data 23 de juliol de 2021 
Hora d’inici 08:30 
Hora acabament 12:30 
 

 

Procés selectiu 

Núm. 4609/2021 
Plaça Tècnic/a d’Administració General 
Grup A1 
Sistema Concurs-Oposició 
Convocatòria  Decret d’Alcaldia número 2021-0977, de data 29 d’abril de 2021. 
 
Tribunal 
 

Presidenta Titular Janina Castellnou Rovira 

Vocal representant de l’Administració local Titular Joan Manel Abelló 

Vocal representant de l’Administració local i secretària Titular Marta Cajide Barbeito 

 
A Mont-roig del Camp, avui dia 23 de juliol de 2021, es reuneix i es constitueix el Tribunal 
nomenat amb quòrum suficient per realitzar la fase de concurs de mèrits, consistent en valoració 
d’antiguitat, formació i perfeccionament i titulacions acadèmiques dels aspirants del procés 
selectiu. 

 

El tribunal valora els mèrits dels aspirants basant-se en la documentació presentada d'acord amb 

els barems que s'indiquen a les Bases, que aquí s’especifiquen: 
 
9.2. Fase concurs  
 
Els aspirants que hagin superat la fase de l’oposició, hauran de presentar la justificació dels 
mèrits en un termini de 5 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’acta de la fase 
d’oposició.  
La fase concurs consistirà en la valoració per part del tribunal dels mèrits al·legats, justificats 
documentalment per les persones aspirants.  
Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori.  
La puntuació de la fase de concurs serà, com a màxim, de 10 punts i es farà pública només quan 
hagi acabat la fase d’oposició.  
 
9.2.1. Antiguitat (màxim 5 punts): 

• Serveis efectius prestats a l'administració local com a Tècnic d’Administració General, 
grup A, subgrup A1, escala d’administració general, subescala tècnica: 1 punt per any 
complet de serveis.  

L’antiguitat s’acreditarà mitjançant certificat emès per les administracions públiques 
corresponents on s’hagin prestat serveis.  
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9.2.2.- Formació i perfeccionament (màxim 3 punts)  
9.2.2.1. Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d'aprofitament i/o assistència, 
directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuen segons l'escala següent):  

• Per cada curs de menys de 10 hores ............................ 0'05 punts  
• Per cada curs de 10 a 30 hores........................................ 0'25 punts  
• Per cada curs de més de 31 hores i fins a 70 hores.......... 0,35 punts  
• Per cada curs de més de 71 hores ................................... 0,50 punts  

 
9.2.3.- Titulacions acadèmiques (màxim 2 punts)  
Per les titulacions acadèmiques, diferents de l’exigida per a prendre part en el procés selectiu, 
que tinguin relació directa amb la plaça a proveir, segons el següent detall:  

• 2 punts per doctorat.  
• 1,6 punts per mestratges  
• 0,7 punts per postgraus.  
• 1,8 per llicenciatura.  
• 1,4 punts per grau universitari 

 
 
La senyora Marta Cajide Barbeito, vocal representant de l’Administració Local, actua com a 
secretària del procés selectiu. 
 
Des de la finalització  de la fase d’oposició i fins el dia d’avui s’ha procedit a la revisió dels 
exercicis de les Sres. Erika Rodríguez **** i Izaskun Larroya **** que van demanar revisió dels 
exercicis. 
Un cop el efectuades les revisions, el tribunal ratifica les puntuacions atorgades. 
 
 
 
RESULTATS DE LA FASE DE CONCURS 

 

Els resultats de la fase de concurs, es detallen a continuació: 
 

DNI NOM i COGNOM ANTIGUITAT 
FORMACIÓ I 

PERFECCIONAMENT 
TITULACIONS 

TOTAL 
MERITS 

1984***** JOSE ENRIQUE BELLVER **** 5,00 3,00 --  8,00 

4764***** ANA MOLINA **** 2,00 3,00 2,30 7,30 

7783***** IZASKUN LARROYA **** 0,00 3,00 2,30 5,30 

3992***** SOLEDAD RAMIREZ **** 1,00 3,00 0,70 4,70 

3987***** XAVIER MORA ****  -- 3,00 1,40 4,40 

4793***** MIRIAM BIOSCA ****  -- 2,15 --  2,15 

3992***** SARA GARVIN ****  -- 0,50 1,60 2,10 

 
El resultat final del procés és: 
 

DNI NOM i COGNOM 
SEGON 
EXERCICI 

TERCER 
EXERCICI 

ANTIGUITAT 
FORMACIÓ I 

PERFECCIONAMENT 
TITULACIONS TOTAL 

4764***** ANA MOLINA **** 5,00 19,25 2,00 3,00 2,30 31,55 

1984***** 
JOSE ENRIQUE 
BELLVER **** 

6,85 14,75 5,00 3,00 --  29,60 

3992***** 
SOLEDAD RAMIREZ 
**** 

5,50 16,50 1,00 3,00 0,70 26,70 

3987***** XAVIER MORA **** 5,75 14,75 --  3,00 1,40 24,90 

7783***** IZASKUN LARROYA **** 5,70 13,00 0,00 3,00 2,30 24,00 

3992***** SARA GARVIN **** 7,05 13,75  -- 0,50 1,60 22,90 

4793***** MIRIAM BIOSCA **** 5,50 13,75  -- 2,15 --  21,40 



  

D-S002/V-1.0/02.18  3  

 
 
 
 
 

El Tribunal proposa que els aspirants número 1 i número 2 siguin nomenats com a funcionaris en 

pràctiques. 

En el termini de vint dies naturals hauran de presentar al departament de Recursos Humans els 

documents que acreditin que compleix les condicions exigides en les bases generals. 
 
El Tribunal proposa que la resta dels aspirants que han superat el procés selectiu formin part de 
la borsa de treball de la plaça objecte de la convocatòria regulada a la clàusula 14 de les bases 
generals que regulen els processos de selecció de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a Presidenta del Tribunal, que 
certifico, en la data i lloc consignada a l’encapçalament.  
 
 
La Presidenta      Vocal que actua com a secretària 
Janina Castellnou Rovira    Marta Cajide Barbeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocal 
Joan Manel Abelló 
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