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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

ACTA DE  VALORACIÓ DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ  
TEMPORAL D'UN//A EDUCADOR/A SOCIAL EN EL MARC DELS PLANS 
D'OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PELS ANYS 2019-2020  

  

A Canet de Mar,  18 de setembre  de 2019  
  
A les 09:00 hores, es reuneix a la seu de Serveis Socials, el Tribunal encarregat 
de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  acordada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 17 de juliol de 2019, per a la contractació temporal d'un/a 
educador/a social, en el marc dels Plans d'Ocupació promoguts per la Diputació 
de Barcelona, pels anys 2019-2020  
   
Assisteixen:  
  
Presidenta:   NÚRIA GIBERT LLOBET 
Vocals:          ISABEL GIL IBERNON 
  CONXA ZAPATA PENALVA  
Secretari:      MONTSERRAT CARBONELL VILA, que actua amb veu i sense vot.    
  
La secretària del tribunal passa llista dels aspirants declarats admesos, els quals 
es troben tots presents. 
 
Seguidament els aspirants passen a fer la prova pràctica, consistent en resoldre 
supòsits pràctics relacionats amb els temes que consten a l’annex de les bases 
específiques, en un temps màxim d'una hora i quart.  
 
Una vegada finalitzada la realització de la prova pràctica, el tribunal procedeix a la 
seva correcció i atorga les puntuacions següents, als titulars dels registres: 
  
 
Núm de registre PUNTUACIÓ 

2019/7070 15,27 

2019/7130 13,52 

2019/7135 No apte 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 10 punts, es declara no 
apta l'aspirant que no han assolit aquest puntuació i queda eliminada del procés 
selectiu. 
 
Seguidament, es fa la valoració dels mèrits presentats i degudament acreditats 
pels aspirants i s’atorguen les puntuacions següents: 
 
OPOSITOR Experiència Formació Total 

2019/7070 2,22 1,80 4,08 

2019/7130 4,29 1,35 5,6 
 
 



A continuació es fa l’entrevista als dos aspirants i s’atorguen les puntuacions 
següents: 
 
 
OPOSITOR Entrevista 

  

2019/7070 2,50 

2019/7130 2,75 
 
Seguidament es procedeix a sumar les puntuacions obtingudes per les aspirants 
ens les diferents fases del procés selectiu i s'obtenen els resultats següents: 
 
OPOSITOR Prova pràctica Mèrits Entrevista Total 

2019/7070 15,27 4,08 2,5 21,85 

2019/7130 13,52 5,64 2,75 21,91 
 
  
A la vista de les puntuacions obtingudes, l'Ajuntament de Canet de Mar, proposa 
la contractació de l'aspirant titulars de les sol·licituds 2019/7130, com a 
educadora social, en el marc dels Plans Ocupacionals 2019-2020, per ser 
l'aspirant que ha obtingut la millor puntuació. 
  
De tot el que se n’estén la present acta, que signen els components del Tribunal  
amb la secretària, que certifico.  
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