
ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
(Exp.1862/2019/actio)

Riudoms,  20  de  setembre  2019  a  les  8.30h,  a  les  dependències  de  la  Sala  Multiús  del  Casal
Riudomenc, es reuneixen els membres del Tribunal del procés selectiu per a la creació d’una borsa de
treball per proveir llocs de treball amb categoria d’auxiliar de la llar d’infants municipal de conformitat
amb la plantilla del personal de l’Ajuntament de Riudoms.

D’acord  amb  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2019-0001154  el  Tribunal  està  format  pels  següents
membres:  

PRESIDENTA:
Titular: Carmen Alcoverro Beltran. Secretària de l’Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Sònia Morales Ortega. Responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms.

VOCALS:
Titular: Elvira Mestre Juncosa. Directora de la llar d’infants municipals.
Suplent. Margarita López Abad. Funcionària Administrativa de l’Ajuntament de Riudoms.

Titular: Jordi Monrós Garate. Secretari-Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona.
Suplent: Carmen Cuenca Medina. Secretària-Interventora del SAM de la Diputació de Tarragona.

SECRETÀRIA:
Titular: Sílvia Ortiz Xifré. Funcionària Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Sílvia Font Ferraté. Funcionària Administrativa de l’Ajuntament de Riudoms.

Amb l'assistència de tots els titulars, es DECLARA constituït el Tribunal.

El  funcionament  del  Tribunal,  en allò  no previst  a les  bases de la  convocatòria,  s’adequarà a les
normes  contingudes  a  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les
Administracions Públiques.

El Tribunal queda facultat, per al bon funcionament del procés de selecció, per resoldre els dubtes i
discrepàncies  que  s’originin  durant  el  desenvolupament  del  procés  i,  s’adequarà  a  les  normes
contingudes als arts.  15 i  següents de la Llei  40/2015, d'1 d'octubre,  de Règim Jurídic del  Sector
Públic.

Abans d’iniciar la crida dels aspirants, la candidata Marina Seto Xatruch, que no havia acreditat el nivell
de català exigit a la convocatòria, ni havia realitzat la prova de català, presenta al Tribunal un certificat
del nivell C1 de català, i demana que sigui admesa al procés de selecció. Els membres del Tribunal per
unanimitat  decideixen acceptar  l’acreditació  i  per  tant,  l'aspirant  passarà a realitzar  les  proves del
procés.

Tot seguit es comença la FASE D’OPOSICIÓ amb la  crida dels aspirants admesos, s’acredita la seva
personalitat i es confronta amb la llista definitiva d’admeses, presentant-se les següents:  
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D’acord amb les Bases de la convocatòria, la fase d'oposició consisteix en una prova teòrica que ha
estat prèviament determinada pel Tribunal.  

Prova teòrica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 28 punts

Consisteix en desenvolupar per escrit, en un període màxim de 40 minuts dues preguntes fixades pel
Tribunal, relacionades amb els temes que figuren a l'annex II de les Bases de la convocatòria. Per
superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 14 punts. 

El  Tribunal  decideix  per  unanimitat  que la  persona  aspirant  llegirà  l’exercici  davant  del  tribunal,  i
posteriorment  se’n  farà  l’avaluació.  Es  valorarà  la  correcció  en  les  respostes,  la  profunditat  en  el
coneixement de la matèria, la sistemàtica, la claredat i la capacitat d'anàlisi.

La puntuació dels exercicis és la següent:
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DNI Nom i cognoms Presentada

1 Marina  Rovira Bondia Sí
2 Gemma Luri Muntané Sí
3 Isabel Garriga Pérez Sí
4 Inmaculada Juan Sancho No
5 Anna Honrubia Rodríguez No
6 Cristina Medico Ribas No
7 Núria Salvadó Biarnes Sí
8 ....5355A Maria Setó Xatruch Sí
8 Judit Almazan Rayo Sí
9 Elena Anton Moya Sí
10 Josefa Sardà Bofarull Sí
11 Montserrat Guinjoan Òdena Sí
12 Mónica Mejias Mota Sí
13 ....8335S Isabel Antequera Lorenzo Sí
14 Carla Serra Enríquez No
15 Angelina Sordo Adserias Sí
16 Tatiana Sánchez Muñoz Sí

NÚM. 
ORDRE

....0156V

....2266Q

....3167V

....3330N
....3794J
....4444G
....4924Y

....6080F

....6255A

....6359D

....6602V

....7812L

....8362S

....8979V

....9255H

DNI PUNTUACIÓ

1 20,00
2 26,00
3 22,00
4 ....5355A 18,00
5 ....6080F 19,00
6 25,00
7 23,00
8 27,00
9 22,00
10 ....8335S 22,00
11 26,00
12 15,00

NÚM. 
ORDRE

....0156V

....2266Q

....4924Y

....6255A

....6359D

....6602V

....7812L

....8979V

....9255H



El Tribunal inserta el resultat de la prova teòrica en un lloc visible a l’entrada del Teatre Auditori Casal
Riudomenc per tal que cadascun dels candidats pugui conèixer el resultat obtingut.

Després se’ls informa que tot seguit s’iniciarà la FASE DE CONCURS amb la valoració dels mèrits per
part del Tribunal,  i en acabar, s’iniciarà la crida individual amb cadascun dels qui han superat la fase
d’oposició  per a realitzar l'entrevista.

L  a fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, i la puntuació màxima és de 14 punts conforme  
s’indica a continuació.
 
1. MÈRITS

Valoració de mèrits. No podrà atorgar-se cap puntuació en aquesta fase referida a cap mèrit que no
estigui avalat pel corresponent certificat o documentació acreditativa. 

La puntuació màxima a atorgar per mèrits serà de 10 punts, repartits de la manera que s’indica a
continuació: 

Experiència laboral: 

A. Fins a 4 punts, per experiència en tasques com a Educador/a Infantil d’Escola bressol municipal o
sota la titularitat de la Generalitat, a raó de 0,075 punts per mes treballat a qualsevol escola de la xarxa
pública  d’Escoles  Bressol.  L’experiència  professional  a  l’Administració  pública  s’ha  d’acreditar,
preferiblement,  mitjançant  certificació  de  l’òrgan  competent  amb  indicació  expressa  de  l’escala  i
subescala o categoria professional desenvolupada, les funcions, el període de temps i el règim de
dedicació (o fotocòpia dels contractes de treball  o nomenaments i  darrera nòmina corresponent o
cadascun d’aquests). 

B. Fins a 1 punt, per experiència en tasques com a Educador/a Infantil, en escoles amb infants de 0 a
3 anys, a raó de 0,075 punts per mes treballat a escoles de titularitat privada. Aquesta experiència
s’haurà  de  justificar  documentalment,  dins  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  mitjançant
fotocòpies, d’alguna de les formes següents: a) Contractes de treball més certificat de vida laboral. b)
Certificació d’empresa. 

C. Fins a 1 punt, per experiència en tasques com a Educador/a Infantil, o en d’altres llocs de treball
que tinguin funcions similars, amb infants de 0 a 3 anys i amb Necessitats Educatives Especials, a raó
de  0,075  punts  per  mes  complet  treballat.  Aquesta  experiència  professional  s’haurà  de  justificar
documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, mitjançant fotocòpies, d’alguna de les
formes següents: a) Contractes de treball més certificat de vida laboral. b) Certificació d’empresa.

Formació: 

A. Per estar en possessió de la diplomatura o Grau en Educació Infantil: 1 punt. 

B. Per estar en possessió d’un títol de màster o postgrau relacionats amb el lloc de feina, a valorar per
l’òrgan qualificador: 1 punt. 

C. Per formació específica relacionada amb el lloc de treball: Fins a 2 punts. Es valoraran amb el
barem següent:

Cursos de fins a 15 hores 0,10 punts 
Cursos de més de 15 hores fins a 50 hores 0,20 punts 
Cursos de més de 50 hores fins a 100 hores 0,30 punts 
Cursos de més de 100 hores fins a 300 hores 0,50 punts 
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Cursos de més de 300 hores fins a 600 hores 1,00 punt 

2. ENTREVISTA PERSONAL.

Els candidats mantindran una entrevista personal per competències amb els membres del tribunal
qualificador per determinar la idoneïtat de les persones aspirants amb el perfil professional, així com
aclarir o ampliar aspectes i temes relacionats amb el perfil  professional, i  valorar l’adequació a les
característiques de la plaça convocada, i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. 

En aquesta entrevista es podran plantejar situacions pràctiques que es poden produir en exercici del
lloc de treball, per veure com les resoldrien. En tot cas, les situacions plantejades a totes les persones
aspirants seran anàlogues amb el mateix grau de dificultat i previ acord del tribunal. 

La puntuació màxima de l’entrevista serà de 4 punts. La no presentació de l’aspirant a l’entrevista
determinarà la seva exclusió del procés selectiu. 

A les 12.00 hores s’inicia l’entrevista amb els candidats que han superat la fase d’oposició, procedint a
la seva crida segons l’ordre establert. 

En primer lloc, el Tribunal exposa a cadascun dels candidats, com s’han valorat els mèrits que han
al·legat i acreditat en la forma establerta en les Bases. A continuació es repassa el seu currículum, es
valora l’experiència i se’ls planteja un supòsit pràctic que han de resoldre oralment davant del Tribunal.

El resultat final de cada aspirant en la fase d'oposició serà el sumatori de les diferents puntuacions de
cada prova, que és la següent:

La puntuació final obtinguda per cada aspirant/a és la que resulta del sumatori de la fase d'oposició i
de la fase de concurs, d’acord amb el quadre següent:
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DNI
PUNTUACIÓ

ENTREVISTA
Exp. Profes. Titulació Formació

1 0,00 1,00 0,00 3,00 4,00

2 2,95 1,00 1,10 3,00 8,05

3 0,00 1,00 2,00 4,00 7,00

4 ....5355A 0,45 1,00 0,00 4,00 5,45

5 ....6080F 0,00 2,00 0,60 2,00 4,60

6 0,00 1,00 0,00 4,00 5,00

7 1,89 1,00 0,10 3,50 6,49

8 2,13 0,00 2,00 4,00 8,13

9 1,17 1,00 0,00 3,00 5,17

10 ....8335S 0,00 1,00 0,30 3,50 4,80

11 0,00 1,00 0,90 3,00 4,90

12 0,00 1,00 0,20 4,00 5,20

NÚM. 
ORDRE

PUNTUACIÓ 
TOTAL

....0156V

....2266Q

....4924Y

....6255A

....6359D

....6602V

....7812L

....8979V

....9255H



Conforme tot  l’anterior el Tribunal efectua proposta a l’òrgan competent d’aprovació de la Borsa de
personal auxiliar administratiu, integrada pels següents aspirants:

A les 14.45 h del dia dalt indicat, el Tribunal dóna per finalitzat el procés de selecció, i en prova de
conformitat s’aixeca la present acta.
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DNI Nom i Cognoms
PUNTUACIÓ

Mèrits Entrevista

1 Marina Rovira Bondia Apta 20,00 1,00 3,00 24,00

2 Gemma Luri Muntané Apta 26,00 5,05 3,00 34,05

3 Núria Salvadó Biarnes Apta 22,00 3,00 4,00 29,00

4 ....5355A Marina Setó Xatruch Apta 18,00 1,45 4,00 23,45

5 Judit Almazan Rayo Apta 19,00 2,60 2,00 23,60

6 Elena Anton Moya Apta 25,00 1,00 4,00 30,00

7 Josefa Sardà Bofarull Apta 23,00 2,99 3,50 29,49

8 Montserrat Guinjoan Òdena Apta 27,00 4,13 4,00 35,13

9 Mónica Mejias Mota Apta 22,00 2,17 3,00 27,17

10 ....8335S Isabel Antequera Lorenzo Apta 22,00 1,30 3,50 26,80

11 Angelina Sordo Adserias Apta 26,00 1,90 3,00 30,90

12 Tatiana Sánchez Muñoz Apta 15,00 1,20 4,00 20,20

NÚM. 
ORDRE

Prova 
català

PUNTS 
TOTALSProva 

teòrica

....0156V

....2266Q

....4924Y

....6080F

....6255A

....6359D

....6602V

....7812L

....8979V

....9255H

DNI Nom i Cognoms
PUNTUACIÓ

Mèrits Entrevista

1 Montserrat Guinjoan Òdena Apta 27,00 4,13 4,00 35,13

2 Gemma Luri Muntané Apta 26,00 5,05 3,00 34,05

3 Angelina Sordo Adserias Apta 26,00 1,90 3,00 30,90

4 Elena Anton Moya Apta 25,00 1,00 4,00 30,00

5 Josefa Sardà Bofarull Apta 23,00 2,99 3,50 29,49

6 Núria Salvadó Biarnes Apta 22,00 3,00 4,00 29,00

7 Mónica Mejias Mota Apta 22,00 2,17 3,00 27,17

8 ....8335S Isabel Antequera Lorenzo Apta 22,00 1,30 3,50 26,80

9 Marina Rovira Bondia Apta 20,00 1,00 3,00 24,00

10 Judit Almazan Rayo Apta 19,00 2,60 2,00 23,60

11 ....5355A Marina Setó Xatruch Apta 18,00 1,45 4,00 23,45

12 Tatiana Sánchez Muñoz Apta 15,00 1,20 4,00 20,20

NÚM. 
ORDRE

Prova 
català

PUNTS 
TOTALS

Prova 
teòrica

....6602V

....2266Q

....8979V

....6255A

....6359D

....4924Y

....7812L

....0156V

....6080F

....9255H
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