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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DESENVOLUPAMENT DELS 
EXERCICIS 
 
A Canet de Mar, a 2 d’octubre de 2013 
 
A les 9 hores, es reuneix a la seu de la Residència Guillem Mas, el Tribunal 
encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria aprovada per acord del 
Patronat de la Residència Guillem Mas, del dia 26 de julio de 2013, per cobrir 
interinament una plaça de treballadora social, pel sistema de concurs oposició lliure. 
 
Assisteixen: 
 
Presidenta:  PILAR DE LA FUENTE NOVELL, directora de la Residència.  
Vocals:  MARIA  MORENO DIAZ, treballadora social de la Residència 

MARTA MORAN GALVEZ, psicòloga de la Residència 
Secretària:  MONTSERRAT CARBONELL VILA, cap de RH de l’Ajuntament  

 
 
Constituït el Tribunal, la presidenta passa llista dels aspirants declarats admesos, 
dels que es troben presents: 
 
BERNAL CISNEROS, SARA 
FERNANDEZ SANCHEZ, JUDITH 
GONZALEZ RUIZ, ESPERANZA  
LOPEZ NAVARRO, MAR  
MOLINA LOPEZ, M. JOSE  
SERRANO CORTES, MAITE  
VILÀ FORS, GERARD  
 
Dels quals no es troben presents i per tant queden eliminats del procés els aspirants 
següents: 
 
ANSUATEGUI LANGA, ALBA  
AVILA LOPEZ, JESUS JAVIER  
GUIRAO ALMERICH, MIREIA  
 
Els aspirants presentats han justificat documentalment el coneixement de les 
llengües catalana i castellà, se'ls declara aptes en els exercicis 1 i 2 previstos a la 
base novena de la convocatòria i es procedeixen a fur a terme la prova pràctica 
prevista, consistent en resoldre diversos supòsits pràctics relacionats amb el temari 
específic. 
 
El tribunal, en el moment de valorar es dóna compte que la pregunta núm. 3 no 
s’adequa al temari previst a les bases de la convocatòria i decideix no tenir en 
compte les respostes, per tant la puntuació màxima que es poden obtenir els 
aspirants és de 8 punts i per ser declarat apte, caldrà assolir una puntuació mínima 
de 4 punts. Seguidament,  valora els exercicis realitzats i els atorga les puntuacions 
següents: 
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OPOSITOR       PUNTUACIO 
 
BERNAL CISNEROS, SARA    No apta 
FERNANDEZ SANCHEZ, JUDITH   4,30 punts 
GONZALEZ RUIZ, ESPERANZA    4,15 punts 
LOPEZ NAVARRO, MAR     4,25 punts 
MOLINA LOPEZ, M. JOSE     No apta 
SERRANO CORTES, MAITE     5,05 punts 
VILÀ FORS, GERARD     No apte 

 
Atès que la puntuació mínima per ser declarat apte és de 4 punts, queden eliminats 
els aspirants Sara Bernal Cisneros, M. José Molina López i Gerard Vilà Fors, per no 
haver assolit aquesta puntuació. 
 
Seguidament el tribunal procedeix a valorar els mèrits degudament acreditats per 
part dels aspirants, amb el resultat següent: 
 
 

COGNOMS I NOM Experiència 
professional 

Formació  TOTAL 
 

FERNANDEZ SANCHEZ, 
JUDITH 

0.43 1 1.43 

GONZALEZ RUIZ, ESPERANZA 
  

0 0 0.00 

LOPEZ NAVARRO, MAR 
 

0.1 1.80 1.90 

SERRANO CORTES, MAITE 0.54 0.75 1.29 
 

 
 
A la vista de les puntuacions obtingudes, el tribunal acorda citar les aspirants 
declarades aptes pel proper dimarts dia 8 d’octubre a la seu de la Residència 
Guillem Mas, per dur a terme l’entrevista prevista a la base desena de la 
convocatòria.  
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del Tribunal 
amb mi la secretària, que certifico. 
 
 
PILAR DE LA FUENTE NOVELL    MARIA MORENO DIAZ 
Presidenta       Vocal 
 
 
 
 
 
MARTA MORAN GÁLVEZ    MONTSERRAT CARBONELL  
Vocal        Secretària 


