CONV. 06-2021 1 PLAÇA D’ORDENANÇA I
BORSA DE TREBALL

RESULTATS PROVA CONEIXEMENTS TEÒRICS
Els resultats dels aspirants a la prova esmentada són els que es relacionen a
continuació:
COGNOMS i NOM

D.N.I.

PROVA TEÒRICA

Adroher Ribas,Pilar
Avila Farran, Javier
Borrell Boada, Carles
Boutouil Lahraoui,Ahmed
Bramont Gamell, Maria
Burgueño Rodriguez, Yolanda
Burrassó Trias, Joaquin
Cabo Vigara, Angel
Cabo Vigara, Laura
Calderon Marti, Pedro
Campillo Gil, Dolors
Carbonero Mellinas, Jordi
Casas Faixeda, Marc
Castella Oteo, Jordi
Cruz Valle, Dulce Margarita
Cullell Cullell, Pilar
Echevarria Chaves, Enrique
Faixedas Sau, Carles
Figueras Garcia, Daniel
Garcia del Prado Sánchez, Antonio
Garcia Moreno, Cristina
Garcia Ruiz, Jordi
Gonzalez Ruiz, Jose Nicolas
Hermoso Trullas, Soledad Maria
Marco Diez,Iban
Martínez Mata, Antonio
Morano Diaz, Maria Teresa
Moreno Gutierrez, Daniel
Muñoz Novillo,Andrea Vanessa
Perez González, Eva
Puga Mateo, Francesc
Oliver Sau,Josep
Osorio Barragan, Jose Luis
Osorio Vaca, Àngela

***0938**
***4212**
***0309**
***1874**
***0767**
***4191**
***1855**
***3926**
***3926**
***4049**
***1106**
***0420**
***3825**
***7198**
***4937**
***7595**
***1922**
***0463**
***7269**
***0929**
***5078**
***4228**
***5945**
***1139**
***3957**
***4536**
***6271**
***6301**
***4501**
***6329**
***5645**
***0595**
***3239**
***2844**

No supera
No presentat/da
No supera
No supera
No presentat/da
No presentat/da
No presentat/da
No presentat/da
No supera
No supera
No supera
No supera
5,80
No presentat/da
6,20
No supera
5,80
No presentat/da
No presentat/da
No presentat/da
No presentat/da
No supera
6,00
No supera
No presentat/da
No supera
No presentat/da
No supera
No supera
No supera
No presentat/da
5,20
No supera
No presentat/da
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Perich Roura, Anna
Quiñones Quesada, Sonia
Ramírez Fernández, Daniel
Ramos Aibar, Montserrat
Rodríguez González, Carlos
Romero Yagüe, Manuel
Ruiz Bermúdez, Javier Eduardo
Salguero Garcia, Dolors
Serna Morales, Luz Amparo
Silva Blanco, Maria Pilar
Soler Juvantench, Anna
Tarres Martinez, Antonio
Valenti Brun,Javier
Vasconcelos Barreto, Viviane
Vehi Soler, Mercè
Verdalet Rodriguez, Joaquin

***0209**
***4411**
***7508**
***2117**
***0877**
***9597**
***1234**
***0502**
***8698**
***2323**
***0647**
***1721**
***2686**
***9078**
***0426**
***1369**

No supera
No supera
No presentat/da
No supera
No supera
5,20
No supera
6,60
No supera
No presentat/da
5,80
5,60
7,60
6,40
No supera
8,20

RESULTATS PROVA PRÀCTICA
Els resultats dels aspirants a la prova esmentada són els que es relacionen a
continuació:
COGNOMS i NOM

Casas Faixeda, Marc
Cruz Valle, Dulce Margarita
Echevarria Chaves, Enrique
Gonzalez Ruiz, Jose Nicolas
Oliver Sau,Josep
Romero Yagüe, Manuel
Salguero Garcia, Dolors
Soler Juvantench, Anna
Tarres Martinez, Antonio
Valenti Brun,Javier
Vasconcelos Barreto, Viviane
Verdalet Rodriguez, Joaquin

D.N.I.

(MÀXIM 10
PUNTS)

***3825**
***4937**
***1922**
***5945**
***0595**
***9597**
***0502**
***0647**
***1721**
***2686**
***9078**
***1369**

8,00
No supera
9,00
7,50
10,00
10,00
No supera
7,50
10,00
8,00
5,00
7,00

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.b de les bases que regeixen el procés selectiu:
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 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, relacionats amb el manteniment bàsic d’instal·lacions d’edificis públics,
prevenció de riscos i salut laboral i cursos de primers auxilis.
Només es valoraran cursos realitzats del 2011 en endavant o que es mantinguin
plenament vigents a data final del període de presentació d’instàncies.
 TITULACIÓ ACADÈMICA SUPERIOR A L’EXIGIDA:
Es valorarà la titulació acadèmica superior a l’exigida per participar en la convocatòria
amb un màxim de 1 punts, de conformitat amb els següents criteris:
 Cicles formatius de Grau Mig de la Família professional d’Instal·lació i
manteniment o de electricitat i electrònica 0,5 punts
 Cicles formatius de Grau Superior de la Família professional d’Instal·lació i
manteniment o de electricitat i electrònica 1 punt
 Targeta professional de la construcció 0,5 punts
 Curs 60 PRL ( recurs preventiu) ,0,5 punts
El límit d’ 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:
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S'atorgarà 0,50 punts pel certificat de nivell de nivell superior de català
(D).

Les equivalències als nivells esmentats s'establiran d'acord amb el que disposa
l'Ordre VCP/17/2008, de 14 de gener, de segona modificació de l'ordre
PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística,
modificada per l'Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener (DOGC núm. 5057, de
28.1.2008).

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:






Actic nivell bàsic: 0,25 punts.
Haver realitzat un mínim de 300 hores de pràctiques dins l’àmbit d’una
consergeria municipal o 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
consergeria municipal o brigada municipal: 0,25 punts. ( s’ha d’acreditar
mitjançant certificat emès per part de l’administració on s’han realitzat)
Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes B: 0.25
punts.
PROVA DE CATALÀ

Els resultats dels aspirants a la prova esmentada són els que es relacionen a
continuació:
COGNOMS i NOM

Oliver Sau,Josep
Romero Yagüe, Manuel

D.N.I.

(Apte/a o No apte/a)

***0595**
***9597**

Apte
Apte

La resta d’aspirants queden exempts de la realització d’aquesta prova per haver
acreditat estar en possessió del nivell exigit a la convocatòria.
ENTREVISTA
Es convoca als aspirants que han superat les proves anteriors a realitzar l’entrevista el
dia 5 d’agost de 2021 a la Sala de reunions de Recursos Humans (Ajuntament de
Salt) en l’horari que s’indica a continuació:
COGNOMS i NOM

Casas Faixeda, Marc
Echevarria Chaves, Enrique
Gonzalez Ruiz, Jose Nicolas
Oliver Sau,Josep
Romero Yagüe, Manuel

D.N.I.

HORA ENTREVISTA

***3825**
***1922**
***5945**
***0595**
***9597**

11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
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Soler Juvantench, Anna
Tarres Martinez, Antonio
Valenti Brun,Javier
Vasconcelos Barreto, Viviane
Verdalet Rodriguez, Joaquin

***0647**
***1721**
***2686**
***9078**
***1369**

12:20
12:30
12:40
12:50
13:00

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.
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