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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DE CON CURS  
OPOSICIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A D’A UTOEMPRESA I 
OCUPACIÓ 

A Canet de Mar,   a  10 d’octubre de 2011  
 
A les 9.00 hores, es reuneix al Centre Cívic i Cultural de Vil·la Flora, el Tribunal encarregat 
de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  acordada per acord de la Junta de Govern 
Local del dia 24 de febrer  de  2011, per a la contractació d’un/a  tècnic/a d’Autoemprea i 
Ocupació  

 Assisteixen: 

Presidenta:   ANNA ALONSO GARCIA 
Vocals:  ADORACIÓ TARRE MONTES 
  FRANCESC SIMONA ALTIMIR 
Secretària:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
Hi assisteixen com a observadors, sense veu ni vot els Srs. Ramon Ponsa Bellonch i Daniel 
Campoy Fernandez, membres del Comitè d’Empresa 
 
Seguidament al presidenta del tribunal passa llista dels aspirants admesos, dels que es 
troben presents: 
 
DEMPERE DOMINGUEZ, MARIOLA 
LLAVINA MARCO, MARTA 
SANTAREN RODRIGUEZ, PAULA 
 
No es troben present i per tant queden eliminats els aspirants següents: 
 
BALTRONS CRESPO, NOÈLIA 
BARNOLA ROCA, MÒNICA 
CASELLAS VERGES, M . DEL MAR 
CELDRAN DIA, JONATHAN 
GALI PAREJO, JULIÀ 
GARCIA HERNANDEZ, JESUS TOMAS 
MARTIN ALEGRE, M. IMMACULADA 
MARTINEZ SANMACARIO, ROSA M. 
PUJOL TEIXIDOR, MARTA 
RIOS MONGE, MONICA 
SANDOVAL ROIG, TERESA 
 
Seguidament els aspirants passen a fer la prova teòrica, consistent en la redacció d’un dels 
dos temes extrets a l’atzar dels 20 que consten a l’apartat 5t. de l’annex II de les Bases 
Generals de l’Ajuntament de Canet de Mar i que són “Tema 5.- El poder legislatiu. Les Corts 
Generals: composició, elecció, dissolució i atribucions”  i  “Tema 9.- L’estat autonòmic. 
Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a l’autonomia a la Constitució Espanyola 
de 1978. El procés estatutari: els estatuts d’autonomia”, el temps màxim d’una hora.  
 
Una vegada finalitzada la redacció dels temes, els aspirants els llegeixen davant el tribunal i 
aquest atorga les puntuacions següents:  

COGNOMS I NOM                                                   PUNTUACIÓ 
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DEMPERE DOMINGUEZ, MARIOLA 9,50  
LLAVINA MARCO, MARTA 5,00 
SANTAREN RODRIGUEZ, PAULA 5,00 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren aptes  totes 
les aspirants  per  haver obtingut una puntuació superior a 5 punts.    
 
Els aspirants declarats aptes seguidament passen a resoldre un  supòsits pràctics plantejats 
pel tribunal, en un temps màxim de 45 minuts. 
 
Una vegada iniciat el període resolució del supòsit pràctic abandonen i per tant queden 
eliminades del procés selectiu les aspirants Marta Llavina Marcó i Paula Santaren Rodriguez 
 
Una vegada finalitzada la prova pràctica, el tribunal valora l’exercici de l’aspirant i l’atorga la 
puntuació següent:  

COGNOMS I NOM                                                   PUNTUACIÓ 
 
DEMPERE DOMINGUEZ, MARIOLA 9,0 
  
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara apta l’aspirant.  
 
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  

      
DEMPERE DOMINGUEZ, 
MARIOLA 

2,00 2,00 - - 4,00 

 
A la  vista de les puntuacions obtingudes pels aspirants, el tribunal no considera necessari 
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, als 
aspirants que han resultat aptes  i s’obté la puntuació següent: 
 
Cognoms i nom Prova 

teòrica 
Prova 
pràctica 

Valoració  
Mèrits 

TOTAL 

     
DEMPERE DOMINGUEZ, 
MARIOLA 

9,50 9,00 4,00 22,50 

 
Vista la puntuació obtinguda,  el tribunal proposa la contractació com a  tècnic d’autoempresa 
i ocupació, d’acord amb el  concurs  convocat per acord de la Junta de Govern Local de data 
24 de febrer de 2011,  de la Sra. MARIOLA DEMPERE DOMINGUEZ  per ser la candidata 
que han obtingut major puntuació. 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del Tribunal  amb mi 
la secretària, que certifico. 
 
 


