
 

PROCÉS SELECTIU

Borsa de Treball per prestar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

ACTA  DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte

Lloc Sala de sessions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Data 20 de maig de 2019
Hora d’inici 9:00 h.
Hora acabament 10:00 h.

Procés selectiu

Núm. Exp. 12956/2018  Borsa  de  Treball  per  prestar  el  Servei  d’Atenció 
Domiciliària (SAD)

Plaça Personal del Servei d’Atenció Domiciliària
Grup C2
Règim jurídic Laboral
Sistema Concurs-oposició
Convocatòria JGL de 23-01-2019

President Octavi Anguera Ortiga
Secretària Sònia Piñol Guasch

 Vocal Representant de l’Administració Yolanda Luque Muñoz
Vocal Representant de l’Administració Maria Sabaté Grifoll
Vocal Representant de l’EAPC Anna Cristina Osanz Mur

 Assessor expert Joan Figueras Vila

A Mont-roig del Camp en lloc i data esmentats a l’encapçalament, s’ha reunit i 
constituït el tribunal nomenat per realitzar la fase concurs d’acord amb les bases 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2019 i publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 5 de febrer de 2019 i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7801, de data 1 de febrer de 2019 del 
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per prestar el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD).
 
Fase Concurs:

Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les 
persones aspirants  que hagin  superat  la  primera  fase.  Els  mèrits  es  valoraran 
d’acord amb el següent barem: 

8.2.1. Experiència professional: (màxim 3 punts)

a) Per serveis prestats a l’administració pública en el desenvolupament del lloc de treball 
corresponent a la plaça a la qual opta, a raó de 0,5 punts per cada 6 mesos treballats.

b) Per serveis prestats a l’empresa privada en un lloc igual o similar categoria, i en 
funcions anàlogues a les de la plaça a cobrir, a raó de 0’3 punts per cada 6 mesos 
treballats. 

D-S001/V-2.2/02.18 1 



 

Els documents justificatius a presentar són els següents:

- Per serveis prestats en administracions públiques; certificat expedit per l’Administració 
Pública on s’hagi prestat el servei. 

- Per serveis prestats en empreses o entitats privades. Contractes de treball i informe 
de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 
sense perjudici de la presentació de fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà 
que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. Els serveis prestats hauran de ser de 
la mateixa titulació i categoria a la plaça que s’opti. 

8.2.2. Cursos d’especialització, cursets i seminaris: (màxim 2 punts)

El tribunal els valorarà en funció de la durada i la relació amb el lloc de treball  
convocat. 

Es  valoren  els  cursos  d’especialització  i  perfeccionament,  jornades,  cursets  i 
seminaris  de  formació,  especialització  o  perfeccionament  que  tinguin  relació 
directa amb el lloc de treballa a proveir. 

Els/les aspirants han d’aportar documentació que acrediti  els següents extrems: 
nombre d’hores, assistència i, en el seu cas, aprofitament. 

De quinze a vint hores                                           0’15 punts
De vint-i-una a quaranta hores                              0’25 punts
De quaranta-una a setanta hores                          0’50 punts

 De setanta-una a cent hores                                 0’75  punts
De més de cent hores                                            1  punts

Només es computen els cursos que tinguin una durada mínima de quinze hores i una 
antiguitat  inferior  a 10  anys.  L’antiguitat  dels  postgraus i  mestratges no tindrà  cap 
incidència en la seva puntuació.

No  es  tindran  en  compte  aquells  treballs  o  les  pràctiques  realitzades  que  siguin 
necessàries per a l’obtenció dels títols oficials. Tampoc es valoraran com a mèrits les 
titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres 
de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

Els  cursos  impartits  per  centres  no  oficials,  seran  valorats  discrecionalment  pel 
tribunal, sense excedir del 50% de la qualificació que es doni als oficials. 

8.2.3. Altres mèrits específics: (màxim 1 punt)

Es podran valorar, titulació com:

- Cicle Formatiu de Grau Mig en Cures auxiliars d’infermeria   0,5 punts
- Cicle Formatiu de Grau Mig en Emergències sanitàries         0,5 punts 
- Grau en infermeria                                                                     1 punt

El Tribunal va donar un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’acta de la fase oposició a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal que 
aportessin la documentació a valorar en aquesta fase de concurs, juntament amb les 
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certificacions i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per aquesta fase, els 
resultats de la fase concurs d’acord amb el barem anteriorment esmentat són:

Nº Cognoms i Nom
Núm. 

identificador
EXPERIÈNCIA CURSOS

ALTRES 
MÈRITS

ESPECÍFICS

TOTAL 
FASE 

CONCURS

1

GUTIERREZ 
BARAHONA, 
Johanna 
Elizabeth

***1833** 3,00 0,75 0 3,75

Els resultats de la fase oposició de l’aspirant d’aquest procés selectiu, es detallen a 
continuació:

Nº Cognoms i Nom
Núm. 

identificador

RESULTAT 
PROVA 
TEST DE 

CONEIXEMENTS

RESULTAT 
ENTREVISTA

TOTAL 
FASE 

OPOSICIÓ

1

GUTIERREZ 
BARAHONA, 
Johanna 
Elizabeth

***1833** 8,00 5,00 13,00

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

Nº Cognoms i Nom
Núm. 

identificador

RESULTAT 
FASE 

OPOSICIÓ

RESULTAT 
FASE 

CONCURS
TOTAL

GUTIERREZ 
BARAHONA, 
Johanna Elizabeth

***1833** 13,00 3,75 16,75

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 signo jo com a Secretària del Tribunal, 
que certifico, en data i lloc consignada a l’encapçalament.

Mont-roig del Camp, 20 de maig de 2019

Signatura,

Sònia Piñol Guasch
Secretària
 

Document signat electrònicament al marge.
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