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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I   VALORACIÓ DE CONCURS 
OPOSICIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC 
AUXILIAR DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.  

A Canet de Mar, 18 de gener de 2019 
 
A les 09:00 hores, es reuneix al Centre de Recerca Tecnològica, el Tribunal 
encarregat de valorar i pronunciar-se sobre la convocatòria  acordada per acord 
de la Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2018, per a la constitució 
d’una borsa de treball de tècnics auxiliars de Turisme, de l'Ajuntament de Mar.  
  
Assisteixen: 
 
Presidenta:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
Vocals: MARIBEL CORTES VALLESPI 
 MERCÈ VALLS MELENDRES 
Secretari:   ÀNGEL SILVA FERNANDEZ 
 
Seguidament la secretària del tribunal passa llista dels aspirants admesos, dels 
que es troben presents els següents, els titulars de les sol·licituds: 
 

Núm 
d’ordre 

Núm de 
registre 

1 8782/2018 
2 8921/2018 
3 8969/2018 

 
Tots els aspirants han justificat documentalment estar en possessió del nivell C 
de català i tenen la nacionalitat espanyola, per tant acrediten el nivell de 
coneixement de la llengua catalana i  castellana. 
 
Seguidament els aspirants passen a fer la  prova teòrica i pràctica, consistent en 
la resolució, en el temps màxim de 120 minuts de diversos supòsits teòrics i 
pràctics relacionats amb el temari que consta a l'apartat 4 de  l’annex 2 de  les 
bases generals i amb el temari específic de les presents bases. 
 
El tribunal demana als aspirants que resolguin una de les qüestions plantejades 
en llengua anglesa. 
 
Per a la correcció d'aquesta prova d'idiomes, compta amb l'assessorament de la 
professora d'anglès, Sra. Diana Michalewicz Langer 
 
Una vegada finalitzada la realització del test, el tribunal procedeix a la seva 
correcció i atorga les puntuacions següents:  
  
NÚM. REGISTRE PUNTUACIÓ 

8782/2018 No apte 
8921/2018 5,18 
8969/2018 6,69 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara no 
apta l'aspirant que no han assolit aquest puntuació i queda eliminada del procés 
selectiu. 
 
Es declaren aptes les aspirants que han obtingut una puntuació superior a 5 
punts. 
 
Seguidament, es fa la valoració dels mèrits presentats i degudament acreditats 
pels aspirants declarats aptes i s’atorguen les puntuacions següents: 
 
Núm. Registre Formació Experiència Altres mèrits Total 

8921/2018 1,72 2 0,2 3,92 

8969/2018 0 2 0,9 2,90 
 
A continuació es fa l’entrevista als aspirants i s’atorguen les puntuacions 
següents: 
 
Núm. registre Entrevista 

8921/2018 1,5 
8969/2018 2 

 
Finalment es procedeix a sumar les puntuacions obtingudes en totes les proves 
del procés selectiu amb el resultat final: 
 
Núm. registre Prova  teòric - pràctica Mèrits Entrevista Total 

8921/2018 5,18 3,92 1,5 10,60 
8969/2018 6,69 2,90 2,0 11,59 

 
 
S’estableix que llista de titulars de les sol·licituds, per ordre de puntuació queda 
establerta de la manera següent: 
 
1.- RE8969/2018 
2.- RE9821/2018  
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del 
Tribunal  amb mi el secretari, que certifico. 
 
 


