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ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DE 

PERSONAL LABORAL DE L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, PER COBRIR 

DUES PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIVA-RECEPCIONISTA DE LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

Lloc: Sala de reunions del Complex Esportiu L’11 (C/ Bonaventura 

Pedemonte, s/n) 

Data: Dimecres 29 de març 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/14/2023222ESABU14 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 

En data 29 de març de 2023, a les 8:30 hores, es reuneix el 

comitè qualificador per a la selecció de personal laboral fix de 

SAB-URBÀ, de dues places d’auxiliar administrativa-recepcionista 

de les instal·lacions esportives municipals format pels següents 

membres: 

ASSISTENTS: 

President: 

Javier Padilla Barrachina 

Vocal: 

Jordi Flores Gallego, Cap d’equipaments. 

Secretària: 

Yolanda Hita Navarro, Cap d’atenció al client. 

 

El procediment de selecció s’ha desenvolupat començant amb la 

revisió de les sol·licituds presentades per part de les persones 

candidates, complint amb els requisits detallats a l’Annex de 

les bases. 

Valoració de sol·licituds 

Requeriments: 

- Títol acadèmic requerit per participar: Estar en possessió del 

títol Formació Professional primer grau branca administrativa, 

batxillerat o cicle formatiu equivalent de conformitat amb la 

https://saburba.sabarca.cat/proces-selectiu/14/2023222ESABU14


 

 

 

normativa vigent en la matèria. 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). 

Totes les persones candidates acrediten correctament la 

titulació exigida i el nivell de català i per tal cosa no han de 

realitzar la prova d’idioma. 

De les candidatures presentades i revisades, van quedar admeses 

les persones següents per a la prova de coneixements teòrics: 

DNI 

***4707** 

***9862** 

***2291** 

***3123** 

 

Valoració de la prova de coneixements teòrics 

Quan són les 9:10 hores, a la sala de reunions del Complex 

Esportiu L’11, 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.  

Candidats que han assistit a la prova: 

DNI 

***4707** 

***9862** 

 

Absents:  

DNI 

***2291** 

***3123** 

 

El resultat de la prova de coneixements teòrics ha estat 

valorada amb la puntuació següent: 

DNI PUNTUACIÓ 

***4707** 35,00 

***9862** 41,80 

 



 

 

 

La prova de caràcter eliminatori ha estat superada per les dues 

aspirants al haver superat el mínim de 30 punts. 

A continuació, es procedeix a valorar els mèrits d’experiència 

professional i formació. 

Valoració de mèrits: 

A les 11:00 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: 

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 

***4707** 0 

***9862** 2,50 

 

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)  

***4707** ***9862** 

B.1.1 F. Reglada (fins 3 punts, 

segons el grup)  
3 3 

B.1.2 F. Contínua(fins 2 punts)  0 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 

***9862** 47,30 

***4707** 38,00 

 

Les persones candidates queden convocades per l’entrevista 

personal, que suposa un màxim de 10 punts, en el lloc i data 

següents: 



 

 

 

Lloc: Sala de Reunions del Complex Esportiu L’11 (C/ Bonaventura 

Pedemonte, s/n) 

Data: Dijous 30 de març 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. 

 

 

 

 

JAVIER PADILLA BARRACHINA   JORDI FLORES GALLEGO 

 

 

 

YOLANDA HITA NAVARRO 

 

Aquest Acta ha estat signat digitalment en data 29 de març de 

2023. 


