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PROCÉS SELECTIU:  

1 PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE 

L’AJUNTAMENT DE CUBELLES.   

PUBLICACIÓ DOGC núm. 8021 de data 11/12/2019 - CVE-DOGC-A-19336079-2019 

ACTA DEL TRIBUNAL DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA COBERTURA D’UNA 

PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE   

L’AJUNTAMENT DE CUBELLES  

Dia: 15 de desembre de 2020. Realització primer i segon exercici de la prova 

teòrica 

A la sala de reunions del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Cubelles, 

quan són les 09:00 hores, es reuneix el Tribunal de selecció que haurà d’avaluar les proves 

del concurs oposició de referència, el qual està format pels següents membres: 

Presidenta 

- Sra. Gemma Parra Masip, TAE de Secretaria de l’Ajuntament de Cubelles 

Personal  de l’Ajuntament 

- Vocal: Sra. Laura de Tena Gómez,  administrativa de SSEE de l’Ajuntament 

de Cubelles 

Personal tècnic especialitzat  

- Vocal: Sra. Margarita Fernández Cruz, Tresorera de l’Ajuntament de Cubelles 

Escola d’Administració Pública de Catalunya 

 Vocal: Sr.Jaume Carbonell Artigas, representant de l’EAPC 

Secretària 

  Sra. Cristina Freixas Montané, administrativa  de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Cubelles 

 

El vocal Sr.Jaume Carbonell Artigas, excusa la seva presència. 
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A les 10:00 hores es convoca als aspirants admesos, al poliesportiu municipal, per realitzar 

els dos primers exercicis de la prova teòrica del procés selectiu. 

1 ADONS RUFAT MARIA PAULA 

2 ALCAZAR GUIRAO ANAÏS 

3 ASENCIO MARTINEZ EVA 

4 AVILA SOLANO CAROLINA 

5 BERGOÑO SÁNCHEZ ELISABET 

6 BONILLA RODRIGUEZ JOSE 

7 BURILLO SEGURA PAULA 

8 CABALEIRO COSTA MARIA ANDREA 

9 CAMPILLO MARTIN SANDRA 

10 CAÑAS HERNANDEZ CELIA 

11 CANTALAPIEDRA FITO MARIA 

12 CAPDET VALLS NURIA 

13 CASANOVAS BORRELL AGUSTI 

14 CLARK NICOLAS SANDRA 

15 CORDOBA MARTINEZ TERESA 

16 CORROCHANO CAÑELLAS JOAQUIMA 

17 CORVILLO CARMONA GEORGIA 

18 DONATE DELGADO ADRIAN 

19 EL AISSATI EL MORABIT SANAE 

20 FERNANDES GARCIA NATALIA 

21 FRANCO JOVE MARTA 

22 GARCIA CASTILLA MARIA TERESA 

23 GARCIA MANCEBO ESTHER 

24 GEA RODRIGO SONIA 

25 GIL MARTINEZ EDGAR 

26 GOLANO RAMOS TATIANA 

27 GONZALEZ CASTILLO, ESTHER 

28 GONZALEZ TORRES ARIANA 

29 GONZALVEZ ARANDA ALBA 

30 GUERRA ARAGONES ESTHER 

31 GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 

32 IGLESIAS MONTOUTO MANUELA PAZ 

33 JODAR PUERTO MIREIA 

34 LATRE TORRES IKER 

35 LOPEZ MOLINA ENRIQUE 

36 LOZANO SANCHEZ DANIEL 

37 MARIN GONZALEZ JOSE ORIOL 

38 MARIN IZQUIERDO NOELIA 

39 MARTI MORENO VANESSA 
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40 MARTINEZ MARTINEZ, INMA 

41 MESTRES HERNANDEZ EVA 

42 MOLINA ORTS ESTHER 

43 MONTESO BALLESTEROS MIREIA 

44 MOYANO FERIA SARA 

45 MUELA MONTSERRAT MARIA DEL MAR 

46 MUÑOZ NEGRETE JENNY ANA 

47 NAVARRO PRADOS LORENA 

48 NAVARRO ROBLEDO ESTHER 

49 NICOLAU RENOM VICTOR 

50 OSUNA ESTEBAN NURIA 

51 PANIAGUA NAVARRO PURIFICACION 

52 PARIS CANOVES SHEILA 

53 PASCUAL ROMEU MARTA 

54 PEREZ MASSUET THAIS 

55 PONS ROMEU MARGARIDA 

56 REQUENA MARQUEZ EMILIA 

57 ROCA ROMERO MARIA DE LOS ANGELES 

58 RODRIGUEZ FERNANDEZ JANINA 

59 RODRIGUEZ VARGAS MONICA 

60 ROVIRA AYATS ESTHER 

61 ROVIRA MONTANE LAURA 

62 RUIZ VISO CARLA 

63 SAINZ MOLINA SANTIAGO MANUEL 

64 SÁNCHEZ MUÑOZ ROSA MARY 

65 SERRANO RIPOLLES MONICA 

66 SOLÉ RAMON JOSEP 

67 SOLER COMAS RAQUEL 

68 SUAREZ ABELLA ELISABETH 

69 TRIAS GABALDA MERITXELL 

70 TRUJILLO MARTIN MARIA BELEN 

71 TRUJILLO LUQUE M.CARMEN 

72 UBEDA ALVAREZ MARTA 

73 VAZQUEZ AGUADE MERITXELL 

74 VEGA CALCERRADA DANIEL 
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Personal presentat en el primer exercici prova teòrica: 

 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ PROVA TIPUS TEST 

BERGOÑO SÁNCHEZ ELISABET 4,72 

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 5,94 

MOLINA ORTS ESTHER 5,45 

MOYANO FERIA SARA 8,02 

PEREZ MASSUET THAIS 3,64 

REQUENA MARQUEZ EMILIA 3,78 

SERRANO RIPOLLES MONICA 3,64 

SUAREZ ABELLA ELISABETH 4,87 

VEGA CALCERRADA DANIEL 6,53 

 
1) Prova teòrica:  

 
1.1) Primer exercici: qualificació 0-10 punts, mínim 5 punts per aprovar. Consistirà a 
respondre, en el termini màxim de 1 hora, un test de coneixements, amb respostes 
alternatives, relacionades amb el contingut del temari d’aquesta convocatòria (annex 1) El 
nombre de preguntes que integren aquest test de coneixements és de 40.  
 
El barem de correcció serà el següent:  
 
- Cada resposta encertada sumarà 0,25 punts.  

- Cada resposta errònia restarà 0,08 punts.  
 
 

Personal presentat en el segon exercici prova teòrica: 

 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ SEGONA PROVA  

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 9,25 

MOLINA ORTS ESTHER 9,25 

MOYANO FERIA SARA 6 

VEGA CALCERRADA DANIEL 1 

 
 
1.2) Segon Exercici: qualificació 0-10 punts, mínim 5 punts per aprovar. Consistirà a 
respondre per escrit, en un temps màxim d’una hora un tema a triar per la persona aspirant 
d’entre els dos proposats pel tribunal del temari d’aquesta convocatòria (annex 1). Es 
valoraran els coneixements sobre el tema , la correcció de la redacció i la facilitat de 
comprensió.  
 
La puntuació global d'aquesta prova teòrica serà el resultat de la valoració dels dos exercicis 
dels qual es compon.  
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Aquests dos exercicis seran eliminatoris i es qualificaran sobre un màxim de 10 punts 

cadascun d’ells. L’aspirant que no obtingui un mínim de 5 punts en cadascun dels exercicis 

en serà automàticament eliminat/da. 

 

El Tribunal de selecció acorda realitzar la prova pràctica el dimarts dia 29 de desembre de 

2020 a les 10 h. a la Sala d’activitats del Centre Social i Dinamitzador de Cubelles, situat al 

C. Joan Roig i Piera, núm. 5 de Cubelles. Per tant, es procedeix a convocar als aspirants 

que han superat la 2a prova de l’exercici teòric al lloc, dia i hora assenyalats per la 

realització de la prova pràctica. 

Els aspirants convocats són els següents: 

COGNOMS I NOM 

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 

MOLINA ORTS ESTHER 

MOYANO FERIA SARA 

 

Dia: 29 de desembre de 2020. Realització prova pràctica  

A la Sala d’actes del Centre Social, quan són les 9 hores, es reuneix el Tribunal de selecció 

per realitzar la prova pràctica d’acord amb les bases del procés selectiu. 

Els membres del Tribunal Qualificador presents són els següents: 

Presidenta 

- Sra. Gemma Parra Masip, TAE de Secretaria de l’Ajuntament de Cubelles 

Personal  de l’Ajuntament 

- Vocal: Sra. Laura de Tena Gómez,  administrativa de SSEE de l’Ajuntament 

de Cubelles 

Personal tècnic especialitzat  

- Vocal: Sra. Margarita Fernández Cruz, Tresorera de l’Ajuntament de Cubelles 

Secretària 

  Sra. Cristina Freixas Montané, administrativa  de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Cubelles 
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Prova pràctica: qualificació 0-10 punts, mínim 5 punts per aprovar.  
 
La prova pràctica consistirà en el desenvolupament per escrit d'un o més supòsits o proves 
pràctiques, vinculat a les funcions pròpies de la categoria i funcions de la plaça objecte de la 
convocatòria.  
 
Aquesta prova es podrà realitzar en suport informàtic amb els mitjans que l’Ajuntament 
disposi.  
 
Si el tribunal ho considera adient, els aspirants hauran de llegir la prova davant l’òrgan de 
selecció, que està facultat per fer preguntes als aspirants sobre qüestions objecte de la 
prova. La durada màxima d’aquesta prova serà de dues hores.  

Aquesta prova serà eliminatòria i es qualificarà sobre un màxim de 10 punts. Les persones 

aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts seran automàticament eliminades 

Els aspirants presentats a la prova pràctica són: 

COGNOMS I NOM 

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 

MOLINA ORTS ESTHER 

MOYANO FERIA SARA 

 

Un cop finalitzada la realització de la prova pràctica per part dels aspirants presentats, el 

Tribunal procedeix a realitzar la valoració d’aquesta prova. 

Els resultats obtinguts a la prova pràctica per part dels aspirants presentats són els 

següents: 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ 

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 6 

MOLINA ORTS ESTHER 6,5 

MOYANO FERIA SARA 6 

 

El Tribunal de selecció acorda publicar a la pàgina www.cubelles.cat i al tauler d’anuncis 

electrònic de l’ajuntament el resultat de la prova realitzada.  

El Tribunal de selecció acorda que l’inici de la presentació de mèrits s’iniciï a partir de 

l’endemà a la publicació dels resultats de la prova pràctica a la pàgina web 

www.cubelles.cat. El termini de presentació serà fins el dia 5 de gener de 2021 inclòs, i la 

seva presentació serà tal com s’indica a les bases de la convocatòria pública de referència. 

 

http://www.cubelles.cat/
http://www.cubelles.cat/
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El Tribunal de selecció acorda realitzar les entrevistes el dilluns 11 de gener de 2021 al 

departament de Recursos Humans, plaça de la Vila, 1. Per tant, es convoca als aspirants 

que han superat la prova de l’exercici pràctic en els següents horaris: 

COGNOMS I NOM  HORARI  

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 12,00 

MOLINA ORTS ESTHER 12,15 

MOYANO FERIA SARA 12,30 

 

Dia 11 de gener de 2021.- ENTREVISTA  

A la Sala d’actes de l’Ajuntament, quan són les 10 hores, es reuneix el Tribunal de selecció 

per realitzar l’entrevista d’acord amb les bases del procés selectiu. 

Els membres del Tribunal Qualificador presents són els següents: 

Presidenta 

- Sra. Gemma Parra Masip, TAE de Secretaria de l’Ajuntament de Cubelles 

Personal  de l’Ajuntament 

- Vocal: Sra. Laura de Tena Gómez,  administrativa de SSEE de l’Ajuntament 

de Cubelles 

Personal tècnic especialitzat  

- Vocal: Sra. Margarita Fernández Cruz, Tresorera de l’Ajuntament de Cubelles 

Secretària 

  Sra. Cristina Freixas Montané, administrativa  de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Cubelles 

 

 

ENTREVISTA 

 

1) Entrevista personal: puntuació 0-3 punts. No eliminatòria. 
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Entrevista amb les persones aspirants, per determinar que estan en possessió de les 

competències necessàries pel desenvolupament de les tasques corresponents a 

aquesta convocatòria segons les que es relacionen en la base primera. 

Aquesta entrevista no serà eliminatòria i es qualificarà de 0 a 3 punts.  

Per garantir que l’entrevista complirà la seva finalitat de determinar la idoneïtat de les 
persones aspirants al lloc de treball, l’òrgan selectiu podrà comptar amb l’opinió de 
professionals externs especialistes en la matèria.  

L’entrevista es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats per les 
persones aspirants.  

Els resultats de les valoracions de les entrevistes són els següents: 

COGNOMS I NOM 
PUNTUACIÓ 
ENTREVISTA 

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 3 

MOLINA ORTS ESTHER 2,20 

MOYANO FERIA SARA 2,25 

 

Dia: 14 de gener de 2021 . Valoració mèrits.  

A la Sala del departament de Recursos Humans, quan són les 10 hores, es reuneix el 

Tribunal de selecció per  valorar els mèrits dels aspirants d’acord amb les bases del procés 

selectiu. 

Els membres del Tribunal Qualificador presents són els següents: 

 

Presidenta 

- Sra. Gemma Parra Masip, TAE de Secretaria de l’Ajuntament de Cubelles 

Personal  de l’Ajuntament 

- Vocal: Sra. Laura de Tena Gómez,  administrativa de SSEE de l’Ajuntament 

de Cubelles 

Personal tècnic especialitzat  

- Vocal: Sra. Margarita Fernández Cruz, Tresorera de l’Ajuntament de Cubelles 

Secretària 
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  Sra. Cristina Freixas Montané, administrativa  de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Cubelles 

 

 

VALORACIÓ DE MÈRITS. Puntuació màxima 10 punts. 

Aquesta fase és aplicable a les persones aspirants que superin  la fase d'oposició.  No té 

caràcter eliminatori i consistirà a valorar determinades condicions de formació, mèrits i/o 

nivell d’experiència, adients a les característiques de la plaça a cobrir, sempre que siguin 

al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants.  

 

El dia i hora assenyalat pel tribunal a tal efecte, les persones aspirants hauran de 

presentar al registre general de la Corporació una instància adjuntant fotocòpia 

compulsada dels mèrits que vulguin al·legar a la fase de concurs, amb els fulls 

degudament numerats, juntament amb el seu currículum vitae.   

 

El concurs, amb una puntuació màxima de 10 punts, es regirà pel següent barem: 

 

  
A) Experiència professional. Màxim 4 punts 

 
A.1. Per serveis prestats en l'Administració Pública en un lloc d'igual o similar categoria i 
en funcions anàlogues a les de la convocatòria amb un màxim de 3 punts. 
 
A.1.a) Ajuntament de Cubelles: 0,20 punts per mes complet treballat 
 
A.2.b) Altres Administracions Públiques: 0,15 punts per mes complet treballat 
 
A.2. Per serveis prestats a l'empresa privada en un lloc d'igual o similar categoria i en 
funcions anàlogues a les de la convocatòria: 0,10 punts per mes complet treballat amb un 
màxim de 1 punts. 

 
 
 
 
 

B) Formació reglada. Màxim 5 punts 
 
B.1 Formació superior de caràcter oficial relacionada amb les titulacions requerides per 
accedir a la plaça. 1 punt.. 
 
B.2 Cursos, cursets i seminaris de formació oficialment reconeguts, amb certificació 
d’assistència i/o aprofitament, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, fins 
a un màxim de 3 punts. 
 
Igual o inferior a 25 hores: 0,15 punts per curs 
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Entre 26 i 50 hores: 0,25 punts per curs 
Entre 51 i 100 hores: 0,40 punts per curs 
Més de 100 hores: 0,50 punts per curs 
 
B.3 Certificat d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
(acTIC). Màxim 1 punt. 
 
Nivell bàsic: 0,25 punts 
Nivell intermedi: 0,50 punts 
Nivell avançat: 1 punt 
 

 

C) Per haver superat unes proves selectives (sempre que no hagi estat pel sistema de 
concurs de mèrits), i a més haver guanyat la plaça objecte de la convocatòria, o haver 
superat i quedat integrat o integrada en la corresponent borsa de treball objecte de la 
convocatòria. Màxim 1 punt 

 
Per cada procés de selecció superat: 0,20 punts. 
 

 

El Tribunal qualificador no podrà valorar altres mèrits que no siguin els aportats per les 

persones aspirants en el moment del procés que sigui requerit.     

Els cursos, seminaris i demés que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats 

mitjançant títols oficials, i haurà de constar el centre emissor dels mateixos, així com la 

durada del curs en hores.   

La prestació de serveis a l’Administració Pública i/o a l’empresa privada es justificarà 

mitjançant certificat de serveis prestats, o mitjançant aquells documents que acreditin el 

temps i la naturalesa d’aquests serveis.  

No es valoraran els serveis prestats on no quedi clarament identificat el període de temps de 

treball, la categoria i les tasques desenvolupades i l’entitat per la qual es va treballar.  

Els resultats de les valoracions dels mèrits són els següents: 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ MÈRITS 

GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 8,70 

MOLINA ORTS ESTHER 8,90 

MOYANO FERIA SARA 7 
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PUNTUACIÓ DEFINITIVA 

1) La puntuació definitiva del concurs-oposició serà el resultat de sumar les puntuacions 

obtingudes en les fases d’oposició i de concurs.  

COGNOMS I 

NOM 

PROVA 

TEST 

2 

PROVA 

PRACTICA CONCURS ENTREVISTA TOTAL 

GUTIERREZ  

ALVAREZ 

M.CARMEN 

5,94 9,25 6 8,70 3 32,89 

MOLINA 

ORTS 

ESTHER 

5,45 9,25 6,50 8,90 2,20 32,30 

MOYANO 

FERIA SARA 

8,02 6 6 7 2,25 29,27 

 

LLISTA DE PERSONES APROVADES 

1) Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal remetrà l’acta de 

la sessió a la Presidència de la corporació i procedirà a la publicació, a la pàgina web i 

al tauler d'anuncis electrònic, de la relació de persones aprovades per ordre de 

puntuació.  

2) El tribunal remetrà l’acta de la darrera sessió on hauran de figurar, per ordre de 

puntuació, totes les persones candidates que hagin superat les proves encara que 

excedeixin el nombre de places convocades, per si alguna de les persones aspirants 

que han obtingut plaça no arribessin a formalitzar contracte laboral.    

3) Les persones aspirants que hagin superat el concurs-oposició però no hagin obtingut 

plaça, passaran a formar part d’una borsa de treball per cobrir les vacants que es 

puguin donar . 

4) En cas que cap de les persones aspirants superi el procés l’òrgan selectiu declararà 

deserta la convocatòria.  
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La llista ordenada de persones aprovades és la següent: 

NÚM 
ORDRE 

COGNOMS I NOM 
 

PUNTUACIÓ 
DEFINITIVA 

1 
GUTIERREZ  ALVAREZ 

M.CARMEN 

32,89 

2 MOLINA ORTS ESTHER 32,30 

3 MOYANO FERIA SARA 29,27 

 

El Tribunal de Selecció acorda publicar a la pàgina www.cubelles.cat i al tauler d’anuncis 

electrònic de l’ajuntament el resultat de l’entrevista, la valoració de mèrits així com el resultat 

definitiu i la llista ordenada de persones aprovades i de les persones que havent superat les 

proves ho han obtingut plaça i passen a formar part de la borsa de treball i que son les 

següents: 

NÚM 
ORDRE 

COGNOMS I NOM 
 

PUNTUACIÓ 
DEFINITIVA 

1 MOLINA ORTS ESTHER 32,30 

2 MOYANO FERIA SARA 29,27 

 

I, sense més assumptes a tractar, la presidenta del Tribunal de Selecció aixeca la sessió 

quan són les 14:30 hores, del dia 14 de gener de 2021, estenent-se la present acta signada 

per tots els membres del Tribunal que es troba correcta, de la qual cosa jo com a secretària, 

en dono fe.  

 

La Presidenta,      Vocal 1 

 

 

Gemma Parra Masip           Laura de Tena Gómez 

  

 

 

http://www.cubelles.cat/
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Vocal 2         

 

 

Margarita  Fernández Cruz   

 

         

La secretària, 

 

 

Cristina Freixas Montané 
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