
 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ D’UN/A EDUCADOR/A SOCIAL, PER A LA COBERTURA 
TEMPORALDEL LLOC DESTINAT AL CENTRE OBERT FINS A LA 
REINCORPORACIÓ DEL TITULAR I CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL (Convocatòria exp. 659/2022). 
 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2022-0223 de data 06.02.2022, van ser aprovades les 
bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés de selecció 659/2022 
publicades íntegrament al BOPB de data 11.02.2022 i al web municipal i al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica. 
 
La Comissió de Selecció als efectes de procedir a donar compliment a les bases 
reguladores i concretament a la base 6a., desenvolupament del procés selectiu, es 
reuneix el 04.04.2022 a les 09:30 hores al Servei d’Acció social, i està integrat per les 
següents persones: 
 
Sra. Margarita Ruiz Bobé. 
Sra. Mireia Clanchet Ollè. 
Sra. Carmen Mendía Fernández. 
Sra. Yolanda Sánchez Varela. 
 
Tenint en compte que s’aconsegueix el quòrum suficient, en aquest acte es dona per 
constituïda la Comissió de Selecció del present procés selectiu, per procedir a dur a 
terme les proves selectives. 
 
En aquesta prova el Tribunal qualificador compta amb l’assessorament del Sr. Àlex de 
Llanza Herrera, Tècnic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya col·legiat núm. 
16643. 
 
OBJECTE DE LA SESSIÓ 
 
Tot seguit essent les 10:00 hores, es procedeix a realitzar la primera fase del procés, 
prova de capacitació, valoració de competències, que consisteix, en la valoració, 
mitjançant una entrevista individualitzada, de les competències professionals 
considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, aquesta prova és 
obligatòria, té caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 30 punts. La puntuació mínima 
per superar-la serà de 15. 
 
Tot seguit i d’acord amb l’informe de data 04.04.22 emès pel tècnic especialista Sr. 
Àlex de Llanza Herrera, es deixa constància dels resultats d’avaluació,  i que són els 
següents: 
 

 COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ 30/15 
1 GONZALEZ GALLARDO, RAQUEL 27,19 
2 HITA GARCIA-DURAN, ORIOL 18,75 

 
 



 

 
 

 
En data 06.04.2022 la Comissió de selecció, procedeix a efectuar la valoració dels 
mèrits aportats documentalment pels aspirants, essent les següents puntuacions: 
 
 

 
COGNOMS I NOM VALORACIÓ 

EXPERIÈNCIA 
VALORACIÓ 
FORMACIÓ TOTAL 

1 GONZALEZ GALLARDO, RAQUEL 15,00 5,00 20,00 
2 HITA GARCIA-DURAN, ORIOL 15,00 4,25 19,25 

 
 
Tot seguit, finalitzada la valoració de la fase concurs, es realitza el sumatori de la 
valoració total de l’entrevista i mèrits, amb els següents resultats en ordre de 
puntuació:  
 
 

 COGNOMS I NOM ENTREVISTA MÈRITS TOTAL 
1 GONZALEZ GALLARDO, RAQUEL 27,19 20,00 47,19 
2 HITA GARCIA-DURAN, ORIOL 18,75 19,25 38,00 

 
 
Als efectes de donar compliment al que estableixen les bases reguladores del procés i 
a la vista de que han estat superades totes les proves i dels resultats obtinguts en les 
mateixes, el Tribunal proposa  per unanimitat la contractació com a personal 
laboral temporal, la Sra. Raquel Gonzalez Gallardo. 
 
Així mateix i d’acord amb la base 7a de la convocatòria, el Sr. Oriol Hita Garcia-Duran, 
passa a formar part d’una borsa de treball. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dona per finalitzada la sessió. 
 
 

Abrera, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
        Vist i plau 
La secretària       La presidenta 
 
 
Yolanda Sánchez Varela    Margarita Ruiz Bobé 
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