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ACTA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR CONVOCATÒRIA PER A LA 
SELECCIÓ I POSTERIOR CONTRACTACIÓ LABORAL, A JORNADA COMPLETA, PER 
OCUPAR AMB CARÀCTER TEMPORAL MITJANÇANT CONTRACTACIO INTERINA, UNA 
PLAÇA VACANT DE LA PLANTILLA LABORAL D’AQUEST CONSELL COMARCAL, GRUP 
A, SUBGRUP A2, TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIAL I 
SALUT, AMB ADSCRIPCIÓ  A L’ÀREA DE GESTIÓ D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT D’AQUEST 
CONSELL COMARCAL 
 
 
 
Identificació de la sessió 
Acta núm: 01/2020 
Data: 18 de novembre de 2020 
Hora d’inici: 12:00 hores 
Hora de finalització: 12:35 hores 
Lloc: Realitzada telemàticament des de l’aplicació  https://meet.elbaixllobregat.cat/ConvocatoriaPersonal 
 
 
 
Assistents/es 
 
ROSA PÉREZ MARTÍNEZ, Presidenta 
EVA GONZALEZ DOMÍNGUEZ, Vocal 
SANDRA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Vocal.  Tècnica Àrea Serveis Socials 
OLÍVIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Vocal 
ANA MARIA DE MINGO LOZANO, Vocal. Membre designat per l’EAPC  
MARIA DELGADO CARCELLER, Secretària 
 
FRANCESC NICOLAU I EMBUENA, Suport Informàtic 
 
 
Excusa l’assistència 
Cap membre  
 
El Tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors especialitzats, per a totes o 
algunes de les proves. Els esmentats assessors es limitaran a l’exercici de les seves especialitats 
tècniques, en base exclusivament a les quals col•laboraran amb l’òrgan de selecció. 
 
 
Ordre del dia 

1. Lectura  de les bases i llistat dels candidats i candidates presentades a aquesta convocatòria. 
2. Selecció i/o determinació de les preguntes i temes que han de formar part del dos exercicis que 

conformen la primera prova. 
3. Determinació de la durada de la prova 
4. Candidatures que han de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana  

 
 

Desenvolupament de la sessió 
  

1. La presidenta obre la sessió, recordant els punts principals del es bases i manifestant el llistat de 
les candidatures presentades a aquest procés de selecció. Preguntats al respecte, cap membre 



del tribunal manifesta causa d’abstenció i s’informa que cap candidatura ha presentat recusació 
dels membres del Tribunal.  
 
Les candidatures presentades, admeses i excloses  són les següents: 

 
 
LLISTAT CANDIDATURES PRESENTADES  

 
CANDIDATURES ADMESES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATURES ADMESES PROVISIONALMENT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOMS NOM 

BAÑO MAGRANER MARINA  

CALABUIG MORENO ALBA 

CARRASCO GARGALLO MIREIA MERCE 

DOMÍNGUEZ LARA  YASMINA 

FARRÉ GUTIÉRREZ PAULA  

FERNANDEZ PASCUAL CELIA  

FUENTES HERNANDO RAQUEL 

MORILLAS RODRÍGUEZ SANDRA 

PAREJA BUENAVENTURA MARTA 

RABASSO SENDROS MERITXELL 

RAYO LORITE VÍCTOR  

REQUENA BOU TERESA 

RIPOLLÈS ANGULO MARC 

ROCA CID MARIA DEL MAR 

RODRÍGUEZ BAEZA ALBERTO 

ROJO POYO VANESA 

SALAZAR GONZÁLEZ ORLANDO ANDRÉS 

SÁNCHEZ GARCÍA  LAURA 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ LÍDIA 

TOSSES LAGARRIGA MARINA 

VÀZQUEZ GALLARDO ROMAN 

ZARAGOZA PORTO CRISTINA 

COGNOMS NOM OBSERVACIONS 

GRACIA ALBET JUDITH Manca declaració acompliment requisits i doc acreditativa 
requisits accés 

RIOS BITRIA ALBA 
Manca declaració acompliment requisits i doc acreditativa 
requisits accés 
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CANDIDATURES EXCLOSES: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Es decideix per unanimitat  que el primer exercici de la primera prova constarà de 20 preguntes 
tipus test sobre el temari general i específic, amb un valor de 0,5 punts cada resposta correcta 
(més 4 preguntes complementàries), amb una puntuació màxima de 10 punts, tal i com està 
previst a les bases de la convocatòria. Després d’un debat entre els membres, es consensua per 
unanimitat que es farà arribar a la resta del tribunal, una proposta del primer exercici tipus test 
que s’aprovarà en la propera reunió del tribunal , que es realitzarà en sessió  telemàtica. 
 
De la mateixa manera, i atès que les bases no preveuen res al respecte, es decideix que per la 
curta relació de participants, les respostes errònies no restin en la puntuació. 

El motiu de les preguntes complementàries és que en el cas que s’acordi l’anul•lació d’alguna 
 pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o 
 correcció de més d’una, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de 
 les preguntes de reserva, i així successivament, per tant, s’han de respondre totes les 
 preguntes que apareixen com a complementàries. 

Tot seguit, es debat sobre el segon exercici de la primera prova, i es decideix unànimement que 
els vocals del Tribunal, experts en la matèria, confeccionarà una proposta d’exercici que farà 
arribar a la resta del Tribunal i  s’aprovarà en la propera reunió. Aquest segon exercici estarà 
relacionat  amb el lloc de treball i el temari annex que consta a les bases d’aquesta convocatòria, 
tindrà  una puntuació màxima de 15 punts, tal i com està previst a les bases de la convocatòria. 

Es decideix que el segon exercici estigui  limitat  a l’extensió d’un full (dues pàgines).i una pàgina 
d’esborrany. 

La puntuació total de la primera prova és de 25 punts i per superar-la serà necessari obtenir la 
qualificació mínima de 12,5 punts, entre els dos exercicis. Les candidatures que no superin 
aquesta puntuació no continuaran en el procés selectiu. 
 

3. Finalment, no existint previsió en les bases al respecte, el Tribunal decideix per unanimitat 
establir un temps màxim d’ 1:30 hores per a la realització de la primera prova..  

4. Les candidatures a continuació relacionades, hauran de realitzar la prova de coneixement de la 
llengua catalana, nivell de suficiència, antic nivell C, al no haver acreditat formalment aquest 
requisit en seguiment de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per al qual es 
refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de 
català de la Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions relacionades.   

 
CANDIDATURES QUE HAN DE REALITZAR O JUSTIFICAR EL NIVELL DE SUFCIÈNCIA DE CATALÀ 
(ANTIC NIVELL C): 
 

 
 
 
 
 

COGNOMS I NOM  

MORANTE CÁRDENAS, JAVIER 

COGNOMS NOM 

GRACIA ALBET JUDITH 

RIOS BITRIA ALBA 

DOMÍNGUEZ LARA YASMINA 



 
Aquestes candidatures estaran exemptes de realitzar la prova de coneixement de llengua 
catalana, si presenta al departament de RRHH d’aquest Consell Comarcal el corresponent 
certificat de nivell exigit amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova. 

 
La prova de nivell de suficiència de català es realitzarà a través del Consorci de Normalització 
Lingüística de Catalunya de Sant Feliu de Llobregat, a les dependències del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, Parc Torreblanca, s/n, de Sant Feliu de Llobregat, presencialment. el proper 
dia 2 de desembre a les 09:00 hores.   
 

 
 

Acords: 
 

1) Convocar al Tribunal, en sessió telemàtica el proper dilluns, dia 23 de novembre a les 09:30 
hores, per a aprovar el model de la primera prova que es realitzarà el dia 25 de novembre, a les 
16:30 hores a la Sala de Plens d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat , a partir les criteris 
establerts de puntuació i durada de la prova i continguts. 

 
 

 
La  presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Sant Feliu de Llobregat, 15:00  hores del dia 18 de novembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA PÉREZ MARTÍNEZ    EVA GONZALEZ DOMÍNGUEZ 
Presidenta      Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
SANDRA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ    OLÍVIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
Vocal       Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
ANA MARIA DE MINGO LOZANO    MARIA DELGADO CARCELLER 
Vocal       Secretària 
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