
  

  

 
PROCÉS SELECTIU 

 

Borsa de Treball de Professor/a-tutor/a, professional expert/a en Jardineria, per 
impartir la formació pràctica del PFI-PTT d’Auxiliar de Vivers i Jardins a l’Institut 
Antoni Ballester de Mont-roig del Camp i impartir les classes de suport a la UEC 
de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant. 

 
 

ACTA  DEL TRIBUNAL 
 
 
Dades de l’acte 
Lloc  Sala de sessions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
Data 12 de setembre de 2018 
Hora d’inici 12:00 h. 
Hora acabament 12:30 h. 
 
 
Procés selectiu 
Exp. núm. 8005/2018 
Plaça Professor/a-tutor/a, professional expert/a en Jardineria PFI-PTT 

d’Auxiliar de Vivers i Jardins. 
Grup C1 
Règim jurídic Laboral 
Sistema Concurs-oposició 
Convocatòria  JGL de 04-07-2018 
 

President Xavier Tardiu Bonet 

Secretària Sònia Piñol Guasch 

Representants de l’Ajuntament Octavi Anguera Ortiga 

Vocal EAPC Joan Baptista Toral López 

Assessor extern especialista Segismundo García Sánchez 
 
La Sra. Pilar Cabó Sabaté, vocal titular del Tribunal designada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, excusa la seva assistència. 
 
A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal 
nomenat per desenvolupar la fase concurs d’acord amb les bases aprovades per la 
Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018, envers el procés selectiu per la 
constitució d’una Borsa de Treball de Professor/a-tutor/a, professional expert/a en 
Jardineria, per impartir la formació pràctica del PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i jardins a 
l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp i impartir les classes de suport a la 
UEC de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, i publicades en el BOPT número 138, de 18 
de juliol de 2018 i al DOGC número 7663, de data 13 de juliol de 2018.  
 
Els mèrits es valoren d’acord amb el següent barem, amb un total de 5 punts. 
 
1. Experiència en administracions públiques (màx. 3 punts): 

 
- Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques pel lloc de 

treball a proveir, a raó de 0,5 punts per cada 6 mesos treballats de serveis. 
 



  

  

 
 
- Es computen els serveis efectius en empresa privada pel lloc de treball a proveir, a 

raó de 0,3 punts per cada 6 mesos treballats de serveis. 
 
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública s’ha d’acreditar mitjançant: 
 
- Un certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis. 

 
L’antiguitat en empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant: 
 
- Vida laboral actualitzada, contractes de treball, certificats d’empresa. 
 
2. Formació (màx. 2 punts) 

 
- Cursos de formació i perfeccionament, mestratges o post-graus, impartits per 

centres oficials o homologats, que tinguin relació directa amb les activitats a 
desenvolupar en la plaça en qüestió. 
 

De 10 a 19 hores 0,05 punts per curs 
De 20 a 40 hores 0,12 punts per curs 
De 41 a 80 hores 0,25 punts per curs 
De 81 a 250 hores 0,75 punts per curs 
De més de 250 hores 1 punt 

 
Els resultats de la fase concurs d’acord amb el barem anterior són: 
 

Nº DNI EXPERIÈNCIA FORMACIÓ 
TOTAL FASE 
CONCURS 

1 ...227–A 0 0,84 0,84 

2 ...346–H 0 1,75 1,75 

3 …149–Q 0 1,37 1,37 
 
Els resultats de la fase oposició dels aspirants d’aquest procés selectiu, es detallen a 
continuació: 
 

Nº DNI 
RESULTAT 2n 

EXERCICI 

RESULTAT 3r 

EXERCICI 

TOTAL FASE 

OPOSICIÓ 

1 ...227–A 6,40 4,75 11,15 

2 ...346–H 5,60 4,00 9,60 

3 …149–Q 6,80 3,00 9,80 

 
Els resultats finals dels aspirants que han superat el procés selectiu, es detallen a 
continuació: 
 

Nº DNI 
RESULTAT FASE 

OPOSICIÓ 

RESULTAT FASE 

CONCURS 
TOTAL 

1 ...227–A 11,15 0,84 11,99 

2 ...346–H 9,60 1,75 11,35 

3 …149–Q 9,80 1,37 11,17 

 
El tribunal proposa que els aspirants formin part de la borsa de treball segons la 
puntuació relacionada anteriorment. 
 



  

  

 
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signen els membres del Tribunal, 
juntament amb mi, la secretària, que certifico, en data i lloc consignada a 
l’encapçalament. 
 
  
Mont-roig del Camp, 12 de setembre de 2018 
  
Signatures, 
  
  
 
El President 

 
Els Vocals 

 

 

 

 

 

Xavier Tardiu Bonet 

 

 

 

 

 

Octavi Anguera Ortiga 

 

 

 

 

 

Joan Baptista Toral López 

 
La secretària 

 

 

 

 

 

 

 

Segismundo García Sánchez 

 

 

 

 

 

Sònia Piñol Guasch 
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