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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I   VALORACIÓ DE CONCURS 
OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA, PEL 
PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA, VACANT A 
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR.  

 
A Canet de Mar, 14 d’octubre de 2020 
 
A les 08:00 hores, es reuneix a la Sala Annexa a l’Alcaldia de 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 de data 16 de juliol de 2020, per  a 
la selecció d’una plaça d’administratiu/va, pel procediment de concurs oposició de 
promoció interna, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canet 
de Mar.  
  
Assisteixen: 
 
Presidenta:  CLARA PEREZ GONZALEZ 
Vocals: JOAN MENDEZ MARTÍNEZ 
 CRISTINA CABRUJA SAGRE 
 ALICIA SERRA FERNANDEZ 
Secretària: MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
Seguidament la secretària del tribunal passa llista dels aspirants admesos, trobant-
se present l’única aspirant admesa,  titular del registre 2020/7674. 
 
Seguidament l’aspirant passa a fer la prova teòrica, consistent en  resoldre un test 
de 50 preguntes, amb resposta alternativa, en un temps màxim de 60 minuts sobre 
els temes que figuren a l’apartat 4t de  l’annex II de les bases genèriques. 
 
Una vegada finalitzada la prova, el tribunal corregeix la prova  i li atorga la puntuació  
següent:  
 

Número de registre 
d'entrada  

Puntuació 

2020/7674 7,60 

 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara apta 
l’aspirant que passa a fer la prova pràctica, consistent en resoldre diversos supòsits 
pràctics relacionats amb la totalitat del temari de la convocatòria, en un temps màxim 
de 90 minuts. 
 
Una vegada finalitzada la prova pràctica, el tribunal procedeix a la seva correcció i 
atorga la puntuació següent:  
  
Núm. de registre 
d'entrada  

PUNTUACIÓ 

2020/7674 6,00 
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Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declara  apta 
l’aspirant presentada. 
 
Atès que l’aspirant declarada apta ha justificat documentalment que està en 
possessió del nivell exigit de llengua catalana es declara apta d’aquesta prova.  
 
Seguidament es procedeix a valorar els mèrits degudament acreditats per l’ aspirant, 
segons el barem regulat a la Taula 1, de l’Annex V, de les Bases Generals de 
l’Ajuntament, atorgant-se les puntuacions següents: 
 

Núm. de 
registre 

Serveis 
Prestats 

Experiència 
professional 

Formació  Català Altres 
mèrits 

TOTAL 

2020/7674 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 1,90 

 
Sumant les puntuacions obtingudes a les diferents fases del concurs oposició, s’obté 
el resultat següent:  
 

Núm. de 
registre 

Prova 
teòrica 

Prova 
pràctica 

Mèrits TOTAL 

2020/7674 7,60 6,00 1,90 15,50 

 
Vista la puntuació obtinguda, el tribunal proposa la contractació com a 
administrativa, d’acord amb el  concurs  oposició de promoció interna,  convocat per 
acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020, de  la titular de la 
instància registrada amb el número 2020/7674, per haver superat totes les fases del 
concurs oposició.  
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen la presidenta i secretària del  
tribunal. 
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