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ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, PER 
COBRIR LA VACANT D’OFICIAL DE PRIMERA DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
Lloc: Complex Esportiu L’11, C/ Bonaventura Pedemonte S/N 
Data: Divendres 24 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/1/20221217ESABU1 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

Hi assisteixen: 

ASSISTENTS: 

President: 
Javier Padilla Barrachina 
Vocal: 
Jordi Morales Cerezo 
Secretari: 
Jordi Flores Gallego 

 

Tots els assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb 
acceptació expressa de les obligacions i dels drets que els hi 
són inherents, i es declara formalment constituït el Comitè de 
selecció. 

El procediment de selecció es va desenvolupar començant amb la 
revisió de la sol·licitud presentada per part de la persona 
candidata, complint amb els requisits detallats a l’apartat 
tercer de les Bases. 

VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Requeriments: 

- Títol acadèmic requerit per participar: ESO o FPI vinculats 
amb el manteniment (electricitat, lampisteria, mecànica). 



 

 

 

- Coneixement de les llengües castellana a nivell superior i 
de la llengua catalana a nivell intermedi B2.  

- Disposar de carnet de conduir classe B en vigor.  

El candidat acredita correctament la seva formació, el nivell de 
català i el carnet de conduir i per tal cosa no es procedeix a 
la realització de la prova d’idioma. 

De la candidatura presentada i revisada, va quedar admesa la 
persona següent per a la prova de coneixements teòrics: 

DNI 
***3918** 

 

VALORACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS TEÒRICS 

Quan són les 9:05 hores del matí, es procedeix a la crida de la 
persona aspirant per iniciar la prova de coneixements teòrics, 
relacionat amb les funcions del lloc de treball, que suposa fins 
a un màxim de 50 punts, d’acord amb les bases i convocatòria. 

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

DNI PUNTUACIÓ 
***3918** 36,84 

La prova de caràcter eliminatori va ser superada per l’aspirant 
al superar el mínim de 25 punts. 

VALORACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS 

Quan són les 12:00 hores, es procedeix a l’inici de la prova de 
coneixements pràctics, que consisteix en una prova d’habilitat 
vinculada amb les tasques de manteniment habituals de les 
instal·lacions esportives municipals, que suposa fins a un màxim 
de 30 punts.  

El Comitè de selecció, en el moment de la constitució, ha 
determinat que la prova consistirà en la soldadura de dues peces 
a esquadra, i es basarà en els següents criteris: 

1) Temps d’execució (fins 10 punts).   
2) Qualitat del cordó de soldadura (fins 10 punts).  
3) Precisió de l’angle (fins 5 punts). 
4) Acabat de la soldadura (fins 5 punts). 



 

 

 

   

   

Imatges del procés de la prova de coneixements pràctics 

El resultat de la prova de és la següent: 

COMPETÈNCIA PUNTUACIÓ 
1 7,50 
2 10,00 
3 5,00 
4 3,00 

TOTAL 25,50 

La prova de caràcter eliminatori va ser superada per l’aspirant 
al superar el mínim de 10 punts. 



 

 

 

A continuació, es procedeix a valorar els mèrits d’experiència 
professional i formació. 

VALORACIÓ DE MÈRITS 

A les 13:00 hores, a la sala de reunions del Complex Esportiu 
l’11, 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: 

- Formació i altres mèrits, que comportarà el 20% del total 
dels 100 punts de la puntuació màxima del concurs, fins 20 
punts, segons detall: 

Formació (fins 20 punts, segons 
grup) ***3918** 

Formació reglada (fins 5 punts) 
2,00 

F. contínua (fins 12 punts)  
4,20 

Altres mèrits a concretar (fins 
3 punts) 

0 

 

PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Finalment, un cop valorats la prova de coneixements teòrics, la 
prova de coneixements pràctica i els mèrits, la puntuació de la 
persona candidata es la següent: 

 

DNI PUNTUACIÓ 
***3918** 68,54 

 

PROPOSTA DE PROMOCIÓ INTERNA: 

El Comitè de selecció efectua PROPOSTA DE CANVI DE CATEGORIA a 
favor del Sr. MANUEL GONZÁLEZ BALLESTEROS a Oficial de primera 
de manteniment, per ser l’aspirant que ha superat el procés de 
promoció interna. 

 



 

 

 

I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, 
un cop llegida i trobada conforme, és signada per tots els 
membres del Tribunal.  

 

 

 

JAVIER PADILLA BARRACHINA    JORDI MORALES CEREZO 

 

 

 

JORDI FLORES GALLEGO 




