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RESULTATS PROVA CONEIXEMENTS PRÀCTICS 

Els resultats dels aspirants a la prova esmentada són els que es relacionen a 

continuació: 

Operari/a  Grup AP (Codi RLT 4.412) 

COGNOMS i NOM D.N.I. 
PROVA 

PRÀCTICA 

Aguilera Ocaña, Antonio ***1584** 9,00 

Casas Faixedas, Marc ***3825** 9,50 

Cassu Sebastian, Joaquim ***7128** 6,50 

Ensesa Mascaros, Francisco Xavier ***6000** 7,00 

Marco Diaz, Iban  ***3957** 8,00 

Ramirez Fernandez, Francisco ***2634** 5,00 

Rodriguez Galindo, Juan Antonio ***5925** 7,00 

Samura Jawara, Sheriff ***8412** 7,00 

Tudela Riveiro, Valentin ***4250** 8,00 

 

 

Oficial/a lampista Grup C-2 (Codi RLT 4.410) 

COGNOMS i NOM D.N.I. PROVA PRÀCTICA 

Alvarez Buso, Jordi ***6795** 10,00 

Fernández Ubach, Lluís ***4015** 7,50 

Oliva Mencio, Josep Maria ***6244** 6,5 

 

 

Oficial/a jardineria Grup C-2 (Codi RLT 4.411) 

COGNOMS i NOM D.N.I. PROVA PRÀCTICA 

Burrassó Trias, Joaquim ***1855** No supera 

Domènech Casal, Xavier ***3869** 10,00 

Jimenez Ates, Guillermo ***5345** No presentat 

Macias Solés, Roc  ***9956** 8,50 

Marco Diaz, Iban ***3957** No supera 

Mas de Xaxars Rivero, J.M. ***5995** 6,00 

Muñoz Sarraga, Enric ***6159** 8,00 

Valenti Brun, Javier ***2686** No supera 
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Oficial/a obres Grup C-2 (Codi RLT 4.407) 

COGNOMS i NOM D.N.I. PROVA PRÀCTICA 

Casas Faixedas, Marc ***3825** 9,00 

Marco Diaz, Iban  ***3957** No supera 

 

Inspector/a Via Pública Grup C-2 (Codi RLT 4.401) 

COGNOMS i NOM D.N.I. PROVA PRÀCTICA 

Lopez Sebastian, Jordi ***1711** 6,00 

Moreno Gutierrez, Daniel  ***6301** No supera 

Perich Roura, Anna ***0209** No supera 

Reixach Palahí, Victoria ***3602** 7,50 

Valenti Brun, Javier ***2686** No supera 

 

Xofer mecànic/a Grup C-2 (Codi RLT 4.414) 

COGNOMS i NOM D.N.I. PROVA PRÀCTICA 

Cabeza Berruga, Alejandro ***1055** 5,50 

Casas Faixedas, Marc  ***3825** 8,00 

 

Encarregat/da Enllumenat Grup C-1 (Codi RLT 4.405) 

COGNOMS i NOM D.N.I. PROVA PRÀCTICA 

Lopez Felip, Aleix  ***4690** 6,50 

Oliva Mencio, Josep Maria ***6244** 6,00 

 

Encarregat/da obres Grup C-1 ( Codi RLT 4.404) 

 

COGNOMS i NOM D.N.I. PROVA PRÀCTICA 

Perez Marli, Narcis  ***6004** 6,00 
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OBERTURA TERMINI PER APORTAR DOCUMENTACIÓ CONCURS DE MÈRITS 

 
S’informa als aspirants que disposen fins al 9 d’agost de 2021 per presentar els 

mèrits. No es valoraran aquells mèrits presentats fora d’aquest termini. 

Recordem que els mèrits s’han d’aportar mitjançant instància (preferiblement 
telemàtica) i que s’acrediten de la següent manera, tal com es descriu a la base 
6.2 de les bases que regeixen el procés selectiu: 
 

 ACREDITACIÓ DE L’EXPERIENCIA:  
 
ÀMBIT PÚBLIC:  
Certificat de serveis prestats. L'experiència professional en les administracions o 
empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent 
(Certificat Serveis Prestats), amb indicació expressa de l’escala i subescala o 
categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació 
i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no 
caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les dades 
que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.  
 
ÀMBIT PRIVAT:  
Vidal laboral actual + fotocòpia de contracte o 1 nòmina, o certificat d’empresa 
de cada període que es vol acreditar com experiència.  
És important aportar tots dos documents: Amb la vida laboral s’acredita temps de 
serveis prestats i amb la nòmina/contracte o certificat d’empresa es pot comprovar el 
lloc de treball efectivament ocupat dins el període referit.  
Si l’aspirant/a ha estat a diverses empreses i vol que es tinguin en compte diferents 

contractacions haurà de portar el contracte/nomina/certificat de cadascuna de les 

experiències que vol acreditar junt amb una vida laboral (actualitzada). 

 CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT: 
 
Es valorarà fins a un màxim de 2 punts, la realització de cursos de formació en els 
últims 10 anys, en relació als coneixements que requereix el lloc de treball a ocupar. 
Només es valoraran cursos realitzats del 2011 en endavant o que es mantinguin 
plenament vigents a data final del període de presentació d’instàncies.  
El límit de 10/5 anys no s’aplicarà als cicles formatius, que es valoraran sigui quina 

sigui la seva antiguitat, o consisteixen en certificats de professionalitat o acreditació de 

competències . 

 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA: 
 

Pels coneixements de la llengua catalana s'atorguen fins a 0,50 punts, distribuït de la 
manera següent:  
 

S'atorgarà 0,50 punts pel certificat de nivell de nivell superior de català (D).  
 

 ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS.  
 
Es valoraran com altres mèrits atès que es considera que poden reportar positivament 
al lloc de treball fins a un màxim de 0,50 punts.  
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 Coneixement d’una o més llengües estrangeres nivell intermedi o superior... 
0,25 punts.  

 Haver realitzat un mínim de 300 hores de pràctiques dins l’àmbit d’una brigada 
municipal a l’administració pública local ..0,25 punts. (s’ha d’acreditar 
mitjançant certificat emès per part de l’administració on s’han realitzat)  

 Haver realitzat més de 300 hores de pràctiques dins l’àmbit d’una brigada 
municipal..0,50 punts. ( s’ha d’acreditar mitjançant certificat emès per part de 
l’administració on s’han realitzat)  

 

PROVA DE CATALÀ 

Es convoca als aspirants, que a continuació es relacionen, a realitzar la prova de 

català el dia, hora i lloc que s’indica: 

Dia: 7 de setembre de 2021 

Hora: 9:30 

Lloc: Aula 10 de l’Auditori de la Factoria Cultural de la Coma Cros, carrer de Sant 

Antoni 1 de Salt 

Aspirants que han de realitzar la prova de català: 

COGNOMS i NOM D.N.I. Nivell català 

Cabeza Berruga, Alejandro ***1055** B1  

Ramirez Fernandez, Francisco ***2634** A2  

Marco Diaz, Iban  ***3957** A2 

 

La resta d’aspirants queden exempts de la realització d’aquesta prova per haver 

acreditat estar en possessió del nivell exigit a la categoria. 

ENTREVISTA 
 

Es convoca als aspirants que es detallen a continuació, a realitzar l’entrevista el dia 3 

d’agost de 2021, a la Sala de reunions de Recursos Humans (1r pis Ajuntament de 

Salt), en l’horari que s’indica a continuació: 

COGNOMS i NOM D.N.I. CATEGORIA HORA ENTREVISTES 

Lopez Felip, Aleix ***4690** Encarregat enllumenat 9:30 

Oliva Mencio, Josep Maria ***6244** 
Encarregat enllumenat i 

oficial lampista 
9:40 

Perez Marli, Narcís ***6004** Encarregat obres 9:50 

Casas Faixedas, Marc ***3825** Oficial obres 10:00 

Alvarez Buso, Jordi ***6795** Oficial lampista 10:10 

Fernández Ubach, Lluís ***4015** Oficial lampista 10:20 

Lopez Sebastian, Jordi ***1711** Inspector via pública 10:30 

Muñoz Sarraga, Enric ***6159** Oficial jardineria 10:40 

Domènech Casal, Xavier ***3869** Oficial jardineria 10:50 

Macias Solés, Roc ***9956** Oficial jardineria 11:00 

Mas de Xaxars Rivero, J. M. ***5995** Oficial jardineria 11:10 

Reixach Palahí, Victoria ***3602** Inspectora via pública 11:20 
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Les entrevistes de les categories d’operari/a AP i de xofer mecànic C-2, es 

convocaran amb els resultats de la prova de català. 

Degut a la situació actual de pandèmia serà obligatori respectar l’horari assignat 

i abandonar immediatament el recinte un cop finalitzi l’entrevista. No es 

permeten reunions als accessos i sortides. 

 

La Secretària del Tribunal, 
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