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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DE CON CURS  
OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA, D ’UN LLOC 
D’ADMINISTRATIU, ADSCRIT A SERVEIS TERRITORIALS  

 
 
A Canet de Mar,   a 27 de juny de 2011  
 
A les 9 hores, es reuneix a l’Ajuntament, de Canet de Mar, el Tribunal encarregat de 
jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  acordada per acord de la Junta de 
Govern Local del dia 10 de febrer  de  2011, per a la provisió d’un lloc de treball, per 
promoció interna, d’un lloc de treball d’administratiu, adscrit a Serveis Territorials   

 
Assisteixen: 
 
Presidenta:  CRISTINA CABRUJA SAGRÉ 
 
Vocal:  ANNA BRUN COLLET  
 
Secretària:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
 
Seguidament al presidenta del tribunal passa llista de l’aspirant admesa MARTA 
BELTRAN GENESCÀ, qui es troba present  
 
Seguidament l’aspirant passa a fer la prova teòrica consistent en resoldre un 
qüestionari de preguntes amb resposta alternativa. Una vegada valorat per tribunal 
l’exercici, el tribunal atorga la puntuació següent: 
 
ASPIRANT     PUNTUACIÓ  
 
BELTRAN GENESCÀ, MARTA   10 
 
Atès que la puntuació exigida per superar la prova és de 5 punts, es declara apte 
l’aspirant.  
 
Atès que l’aspirant ha justificat documentalment estar en possessió del certificat de 
nivell C de català, es declarada apta de la prova de coneixement de llengua catalana 
 
Seguidament procedeix a dur a terme la prova pràctica, prevista a les bases de la 
convocatòria, consistent en resoldre el supòsit pràctic plantejat pel tribunal. 
 
Una vegada finalitzada la prova pràctica, l’aspirant la llegeix  davant el tribunal i 
aquest atorga les puntuacions següents:  
 
ASPIRANT     PUNTUACIÓ  
 
BELTRAN GENESCÀ, MARTA    9,50 
 



S:/mc 

 

 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

El tribunal  valora els mèrits al·legats i degudament justificats per l’opositora, d’acord 
amb el barem que consta a les bases de la convocatòria, amb el resultat següent:  
 
Cognoms i nom Experiència  

Professional 
Formació Català  Altres  

Mèrits 
Total  

      
BELTRAN GENESCÀ, 
MARTA 

2 0,40 0 0 2,40 

 
A la vista de les puntuacions obtingudes, el tribunal no considera pertinent dur a 
terme l’entrevista prevista a les bases de la convocatòria.  
 
Per finalitzar, se sumen les puntuacions a les diferents fases del concurs oposició,  a 

l’aspirant   i s’obté la puntuació següent: 

 
Cognoms i nom Prova 

teòrica 
Prova 
pràctica 

Valoració  
Mèrits 

TOTAL 

 
BELTRAN GENESCÀ, MARTA 10 9,50 2,40 21,90 
 
 
Vista la puntuació obtinguda,  el tribunal proposa nomenament com a administratiu, 
adscrit a Serveis Territorials,  d’acord amb el  concurs  oposició convocat per acord 
de la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2011, la Sra. MARTA 
BELTRAN GENESCÀ.  
 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen les components del Tribunal  
amb mi la secretària, que certifico. 
 


