
 

 

 

X4112023000002 

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER 
TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ, DE PERSONAL LABORAL DE 
L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, PER COBRIR DUES PLACES DE 
MONITOR/A DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 

Lloc: Ajuntament, plaça de l’Ajuntament, 1  

Data: Dimecres 22 de febrer de 2023. 

Hora: 9:00 

BASES I CONVOCATÒRIA 

Publicació de les bases específiques, llista admesos/es i 
exclosos/es, anuncis resultats proves i convocatòries proves: 

https://saburba.sabarca.cat/proces-selectiu/5/20221227ESABU5 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 

En data 15 de febrer de 2023, a les 11:20 hores, es va reunir 
el comitè qualificador per a la selecció de personal laboral 
fix de SAB-URBÀ, de dues places de monitor/a format pels 
següents membres: 

 

ASSISTENTS: 

President: 
Javier Padilla Barrachina 
Vocal: 
Begoña Gil Hernández 
Secretària: 
Begoña Aguado Blázquez 

 
El procediment de selecció es va desenvolupar començant amb la 
revisió de les sol·licituds presentades per part de les persones 
candidates, complint amb els requisits detallats a la base 7.2.  
 
 
Valoració de sol·licituds 
 
Requeriments: 
 
- Títol acadèmic requerit per participar: 
 
Estar en possessió del títol de graduat escolar/ESO, i el de 
monitor/ra de lleure. L’acreditació de la titulació exigible pot 
ser substituït pel document acreditatiu i vigent d’haver abonat 
la taxa per a la seva expedició. 



 

 

 

 
- Certificació del nivell de català C1, d’acord amb la normativa 
de Normalització Lingüística (CPNL). 
 
Les dues candidates acrediten correctament la seva formació i el 
nivell de català i per tal cosa no es procedeix a la realització 
de la prova d’idioma. 
 
De les candidatures presentades i revisades, van quedar admeses 
les persones següents per a la prova de coneixements teòrics: 
 

DNI 
***9784** 
***1559** 

 

Valoració de la prova de coneixements teòrics 

En data 22 de febrer de 2023, a les 9:00 hores, a la Sala de 
Reunions de l’Ajuntament de la primera planta, es realitza la 
prova de coneixements teòrics, relacionat amb les funcions del 
lloc de treball, que suposa una puntuació fins a un màxim de 60 
punts. 

El resultat de la prova de coneixements teòrics ha estat 
valorada amb la puntuació següent: 

DNI PUNTUACIÓ 
***9784** 58,5 
***1559** 52,5 

 
 
La prova de caràcter eliminatori, va ser superada per les dues 
aspirants al superar el mínim de 30 punts 
 
 
A continuació, es van valorar els mèrits d’experiència 
professional i formació. 
 
Valoració de mèrits: 
 
A les 11:00 hores, a la Sala de Reunions de l’Ajuntament de la 
primera planta, d’acord amb les bases reguladores, s’ha 
realitzat la valoració dels mèrits al·legats i acreditats 
documentalment per les persones candidates fins a un màxim de 30 
punts: 
 
A) Experiència professional que comportarà el 24% del 
total de 100 punts de la puntuació màxima del concurs, fins 24 
punts, segons detall:  

 



 

 

 

DNI PUNTUACIÓ 
***9784** 17,27 
***1559** 4,95 

 

B) Formació i altres mèrits, que comportarà el 6% del total 
dels 100 punts de la puntuació màxima del concurs, fins 6 
punts, segons detall: 
 
 

B.1 Formació (fins 6 
punts, segons grup) 

*9784* *1559* 

B.1.1 F. Reglada (fins 3
punts, segons el grup) 

1 1 

B.1.2 F. Contínua(fins 2 
punts) 

1 0 

B.1.3F. Actic o equivalent
(0,5 punt) 

0 0 

B.2 Altres mèrits a 
concretar(fins 0,5 punts) 

0 0 

 

Finalment, un cop valorats els mèrits i la prova de coneixements 
teòrics, la puntuació de les persones candidates es la següent: 

 
DNI PUNTUACIÓ 

***9784** 77,77 
***1559** 58,45 

 

Les persones candidates queden convocades per l’entrevista 
personal, que suposa un màxim de 10 punts, en el lloc i data 
següents: 

Lloc: Ajuntament, plaça de l’Ajuntament, 1  
Data: Dijous 23 de febrer de 2023 
Hora: 9:00 

 
I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, 
un cop llegida i trobada conforme, és signada per tots els 
membres de l’Òrgan de selecció i jo, la secretària, en dono  
fe. 

 
 


