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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I   VALORACIÓ DE CONCURS 
OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ UN/A CONSERGE 
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, AMB UNA DEDICACIÓ DEL 50%,  
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR.  
 
A Canet de Mar, 31 d'octubre de 2018 
 
A les 09:00 hores, es reuneix al Centre de Recerca i Transferència Tècnica 
Tecnològica, el Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  
acordada per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2018, per a 
la contractació laboral indefinida d'un/a conserge d'instal·lacions municipals, amb 
una dedicació del 50%, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
  
Assisteixen: 
 
Presidenta:  MONTSERRAT CARBONELL VILA 
Vocals: JORDI TOMAS GUARCH 
 MERCÈ VALLS MELENDRES 
 MARIA ARTIGAS GURRI 
 JOAN ZAGUIRRRE CANO 
Secretària: ANNA MARIA NADAL FERNANDEZ  
 
 
Seguidament la secretària del tribunal passa llista dels aspirants admesos, dels 
que es troben presents els següents: 
 
 
Núm. d’ordre Número de registre d'entrada 

1 6139/2018 
2 6298/2018 
3 6438/2018 
4 6536/2018 
5 6550/2018 
6 6575/2018 
7 6586/2018 
8 6597/2018 

 
No es troben presents i queden eliminats els aspirants: 
 
 
Núm. d’ordre Número de registre d'entrada 

1 6162/2018 
2 6444/2018 
3 6526/2018 
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4 6534/2018 
5 6569/2018 

 
Seguidament l’aspirant passa a fer la prova teòrica, consistent en  resoldre un 
test de 40 preguntes, amb resposta alternativa, en un temps màxim de 30 minuts  
sobre els temes que figuren a l’apartat 6è de  l’annex II de les bases genèriques. 
 
Una vegada finalitzada la prova, el tribunal corregeix la prova  i aquest atorga les 
puntuacions següents:  
 
Número de registre d'entrada  Puntuació 

6139/2018 6,00 
6298/2018 5,25 
6438/2018 No apte 
6536/2018 No apte 
6550/2018 8,50 
6575/2018 No apte 
6586/2018 5,25 
6597/2018 No apte 

 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren  
aptes els aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts i es 
declaren no aptes els aspirants titulars dels números de registre 6438/2018, 
6536/2018, 6575/2018 i 6597/2018, per haver obtingut una puntuació inferior a 
5 punts.  
 
Els aspirants declarats aptes, passen a fer la prova pràctica, consistent en 
resoldre quatre qüestions relacionades amb el temari que consta a les bases 
específiques, en un temps màxim de 60 minuts. 
 
Una vegada finalitzada la prova pràctica, el tribunal procedeix a la seva correcció i 
atorga les puntuacions següents:  
  
Núm. de registre d'entrada  PUNTUACIÓ 

6139/2018 8,75 
6298/2018 5,25 
6550/2018 No apte 
6586/2018 No apte 

 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren  
aptes els aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts i es 
declaren no aptes els aspirants titulars dels números de registre 6550/2018 i 
6585/201,  per haver obtingut una puntuació inferior a 5 punts.  
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D'acord amb les bases de la convocatòria, s'atorga als aspirants declarats aptes 
un termini de 3 dies naturals, a partir de la publicació d'aquesta acta a la web 
municipal,  per presentar els mèrits que vulguin al·legar. 
 
Així mateix, el tribunal es convoca pel proper dijous dia 8 de novembre de  2018,  
a les 9:00 hores, al Centre de Recerca i Transferència Tècnica Tecnològica,  per 
dur a terme la valoració dels mèrits al·legats i justificats pels aspirants declarats 
aptes.  
 
Els aspirants són convocats, a partir de les 9:30 hores, per dur a terme 
l’entrevista prevista a les bases de la convocatòria, que es farà segons número de 
registre. 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del 
tribunal  amb mi la secretària, que certifico. 
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ANNA MARIA NADAL FERNÁNDEZ, secretària del tribunal constituït per a la 
selecció d’un/a  conserge d'instal·lacions municipals, 
 
 
 
F A I G  C O N S T A R: 
 
 
Que el/la Sr./a. _________________________________ amb NIF____________ 
ha assistit, en el dia d’avui a les proves selectives per a la selecció d’un/a 
conserge d'instal·lacions municipals, des de les 9:00 fins a les ______ hores. 
 
 
 
 
Canet de Mar, 31 d’octubre de 2018 
 
 


