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RESULTATS FINALS DEL PROCÉS SELECTIU I ORDRE BORSA DE TREBALL 

 
ENTREVISTA:  
 
A les 12:00 hores del dia 20 de desembre del 2021, a la sala de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Salt, Plaça Lluís Companys, 1, es reuneix el Tribunal qualificador per a 
constituir una borsa de treball de personal de la categoria de mestres d’escola bressol, 
sota la presidència de la Sra. Eva Aynó Campillo i amb l’assistència de les vocals Sra. 
Dolors Feliu Tarrés i Sra. Mª Àngels Ferrer Camps, i la Sra. Ana Belén Baena Díaz, la 
qual actuarà com a secretària del Tribunal. 

En motiu de la pandèmia actual s’adopten mesures extraordinàries, com ara la pressa 
de temperatura a les candidates abans d’accedir al recinte on es fan les proves, neteja 
de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic, mascareta obligatòria durant tota la prova 
correctament col·locada tapant boca i nas.  

L’entrevista es realitza sense cap accident, i les puntuacions obtingudes per les 
participants són les següents:  

 

 
FASE VALORACIÓ DE MÈRITS 
 
Els mèrits que es tindran en compte per la seva valoració són:  
 

A.)  EXPERIÈNCIA. ( màxim 4 punts) 
 
L'experiència professional es valorarà per mesos complets treballats, fins a un màxim de 4 
punts.  

 

El barem a seguir serà el següent: 

 

 Els serveis prestats a l'administració local en llocs de treball d'igual o superior 
categoria a raó de 0,10 punts per mes. 

ENTREVISTA

COGNOMS i NOM D.N.I. (MÀXIM 3 PUNTS)

17 Saliné Molero, Laura ***7607** 1,05
12 Muñoz de la Prida, Laia ***4839** 0,80
7 Ferragut Quer, Mariona ***4745** 1,15
1 Borràs Massaguer, Paula ***6503** 1,3
15 Rivas Osorio, Laura ***7371** 0,65
4 Congost Prats, Clàudia ***3039** 0,55
8 Gabarró Bartual, Neus ***1721** 1,30
6 Fernández Santamaria, Carla ***0203** 1,10

ASPIRANTS
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 Els serveis prestats a altres administracions en llocs de treball d'igual o superior 

categoria a raó de 0,05 punts per mes. 

 Els serveis prestats a l'administració local d'inferior categoria a raó de 0,025 
punts per mes treballat. 

 Els serveis prestats a altres administracions en llocs de treball d’inferior 
categoria a raó de 0,020 punts per mes. 

 Els serveis prestats al sector privat en llocs de treball d’igual o superior 
categoria o contingut a raó de 0,015 punts per mes treballat. 

 

S’entén per llocs de igual o superior categoria, mestres escola bressol o infantil, 
coordinadors/res o directors/es d’escoles bressol .  

Com a serveis prestats en llocs d’inferior categoria o contingut es valoren els serveis 
prestats com a tècnic/a d’educació infantil. 
 
B) 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 ( les més antigues no seran valorades) sobre temes relacionats amb 
l’educació infantil, i que s'hagin impartit per les escoles d'administració pública o per 
les mateixes administracions públiques o per centres d'ensenyament públics; així com 
per centres privats, sempre que els cursos formin part de programes de formació 
subvencionats per organismes públics o estiguin oficialment reconeguts. 
 
C) 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: 
- 0,5 punts per titulació acadèmica superior a l’exigida. 
- 0,5 punts més si es té més d'una titulació superior a l’exigida. 
 
 
D) CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA 
 
Pels coneixements de la llengua catalana acredita mitjançant un certificat de nivll 
superior al exigit a la convocatòria  fins a 1 punt. 
 
E) ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS 
 
Es valoraran com altres mèrits disposar de formació en prevenció de riscos específica 
del lloc de treball , Coneixement d’una o més llengües estrangeres nivell intermedi o 
superior i haver realitzat un mínim de 600 hores  o més de pràctiques dins l’àmbit de 
d’una llar d’infants municipal  
 
Els resultats de la fase de mèrits són els següents:  
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RESULTATS FINALS I ORDRE BORSA DE TREBALL  
 
D’acord amb les puntuacions obtingudes els resultats finals del Concurs Oposició són 
els següents :  
 

 
 
La Secretària del Tribunal, 

COGNOMS i NOM D.N.I.
(MÀXIM 7 
PUNTS)

17 Saliné Molero, Laura ***7607** 2,775
12 Muñoz de la Prida, Laia ***4839** 3,110
7 Ferragut Quer, Mariona ***4745** 0,000
1 Borràs Massaguer, Paula ***6503** 0,825
15 Rivas Osorio, Laura ***7371** 2,050
4 Congost Prats, Clàudia ***3039** 0,025
8 Gabarró Bartual, Neus ***1721** 0,125
6 Fernández Santamaria, Carla ***0203** 0,950

PROCÉS SELECTIU: BORSA MESTRES ESCOLA 
CONVOCATÒRIA 9/2021

ASPIRANTS

TOTAL 
CONCURS

COGNOMS i NOM D.N.I.
(MÀXIM 7 
PUNTS)

(MÀXIM 30 
PUNTS)

ORDRE 
BORSA 

17 Saliné Molero, Laura ***7607** 2,775 19,525 1
12 Muñoz de la Prida, Laia ***4839** 3,110 18,860 2
7 Ferragut Quer, Mariona ***4745** 0,000 17,000 3
1 Borràs Massaguer, Paula ***6503** 0,825 16,325 4
15 Rivas Osorio, Laura ***7371** 2,050 16,150 5
4 Congost Prats, Clàudia ***3039** 0,025 15,175 6
8 Gabarró Bartual, Neus ***1721** 0,125 14,275 7
6 Fernández Santamaria, Carla ***0203** 0,950 13,800 8

TOTAL 
CONCURS 
OPOSICIO

PROCÉS SELECTIU: BORSA MESTRES ESCOLA 
CONVOCATÒRIA 9/2021

ASPIRANTS

TOTAL 
CONCURS
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