
 
 
ACTA  DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA FIXA DEL LLOC DE 

TREBALL DE TÈCNIC/A B1 GERÈNCIA (CODI PROCÉS SELECTIU: 04_2022TEC_B1 

GERÈNCIA) 

 
Lloc: Consorci  de Serveis Socials de Barcelona 
Data: 11 de gener de 2023 
Hora: 14.30 h 
 

Assistents: 

Presidència: 
Raquel Font i Lara 
 
Secretari: 
Llorenç Bach i Juncadella 
 
Vocal: 
Núria Calleja Casanova 
 
 
El tribunal del procés de selecció per la cobertura fixa del lloc de treball de tècnic/a B1 
Gerència (codi procés selectiu: 04_2022tec_B1 Gerència) procedeix a publicar el 
resultat de les puntuacions finals obtingudes per part de les persones candidates. 

D’acord amb la base 8 de les bases de la convocatòria, el procés de selecció es realitza 
en tres fases (realització d’una prova pràctica, entrevista tècnica i valoració de mèrits) i 
la valoració s’efectua sobre 100 punts. No podrà assolir la plaça la persona candidata 
que no aconsegueixi una puntuació mínima de 50 punts en total, i qui no hagi assolit 
mínim 30 punts en la prova pràctica no podrà continuar amb el procés de selecció a la 
fase d’entrevista tècnica. 
 
La persona candidata que ha obtingut la puntuació mínima requerida en la fase de 
prova pràctica és la senyora Maria Isabel Vidal Tortosa ja que ha obtingut 40 punts. 
Les puntuacions obtingudes en la fase d’entrevista i de valoració dels mèrits es fan 
constar a continuació: 
 

a. ENTREVISTA 

PERSONA ASPIRANT 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
PUNTUACIÓ 
ENTREVISTA 

Sra. Maria Isabel Vidal Tortosa 20 16 

 

 



 
 

b. VALORACIÓ DELS MÈRITS: 

Els mèrits i les capacitats de les persones candidates s'han de reunir en la data de 
publicació de la convocatòria al DOGC, i només es té en compte allò acreditat 
documentalment. S’estableix una puntuació màxima de 30 punts. La puntuació 
obtinguda és la següent: 
 

PERSONA ASPIRANT MÈRITS 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA 

 
 

Sra. Maria Isabel 
Vidal Tortosa 

Titulació acadèmica 6 punts 0 punts 

 Formació 3 punts 2,78 punts 

 Actic 3 punts 0 punts 

 Català 3 punts 1 punts 

 Experiència/anys de 
serveis prestats 

15 punts 15 punts 

 TOTAL PUNTUACIÓ 30 punts 18,78 punts 

 
 
PUNTUACIÓ TOTAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

PERSONA 
ASPIRANT 

PUNTUACIÓ 
PROVA 

PRÀCTICA 

PUNTUACIÓ 
ENTREVISTA 

PUNTUACIÓ 
MÈRITS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

Sra. Maria Isabel 
Vidal Tortosa 

40 16 18,78 74,78 

 
 
D’acord amb la base 9 de les bases reguladores d’aquest procés es disposa d’un 
termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació per esmenar defectes. 
 
 
El que es fa constar als efectes oportuns 
 
 
 
 

Raquel Font i Lara      Llorenç Bach i Juncadella 

Presidenta       Secretari 
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