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PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN AGENT CÍVIC COM A PLA D’OCUPACIÓ FINANÇAT 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER UN  PERÍODE  DE  VUIT  MESOS DINS 
EL PROGRAMA ‘PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ’ 

 

 
Data: 3 de maig de 2022 
Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Hora d’inici: 09:00 hores 
Hora fi: 11:00 hores 

 
 

En el lloc, data i hora esmentats anteriorment es reuneix el Tribunal qualificador del 
procés per a la selecció de personal d’un agent cívic com a pla d’ocupació finançat per la 
Diputació de Barcelona per un període de tres mesos. 

 
Convocatòria i plec de requisits: 

 

‐    Junta de Govern Local de 6 d’abril de 2022, per la que s’aprova la 
convocatòria i bases per a la selecció d’un agent cívic com a pla d’ocupació 
finançat per la Diputació de  Barcelona, per un període de vuit mesos, a 
jornada completa. 

 
‐    Anunci de 8 d’abril de 2022, es publica al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, la convocatòria i les bases per a la selecció d’un agent cívic com a 
pla d’ocupació finançat per la Diputació de Barcelona. 

 
Tribunal Qualificador: 

 

Hi assisteixen: 
 

Sra. Montserrat Arnedo Gómez, secretària de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, 
presidenta (connectada telemàticament) 
Sra. Montserrat Codinach, tècnica d’ocupació del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, vocal 
Sra. Meritxell Torrents Rosell, funcionària de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, vocal 
amb funcions de secretària. 

 
Es declara formalment constituït el tribunal. Tot seguit, es procedeix a la crida dels 
aspirants. 

 
Aspirants admesos 

 
NIF Nom i Cognoms 
**8585*** DGA
**0925*** DTG
**0418*** GPM

 
De forma individualitzada i per l’ordre establert prèviament amb els aspirants via 
telefònica, s’inicien les entrevistes personals amb indicació dels següents extrems per 
part dels membres del Tribunal: 
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‐  Tasques a realitzar per a la plaça a la que els aspirants opten. 
‐  Duració del contracte laboral, amb les dates d’inici i fi i l’horari a desenvolupar. 
- Salari pel lloc de treball 

 
Als aspirants se’ls formulen les qüestions següents conductores de l’entrevista: 

 
‐  Capacitat d’adaptar el currículum al lloc de treball 
‐  Capacitat de definició d’un mateix, amb 3 aspectes positius que 

el facin idoni pel lloc de treball 
‐  Capacitat de millora en relació al lloc de treball 
‐  Motivació per optar al lloc de treball 
‐  Disponibilitat horària 
‐  4 supòsits pràctics adaptats a la realitat del lloc de treball 

 
 

Finalitzades les entrevistes, es procedeix a valorar les mateixes en atenció a les notes 
preses durant el desenvolupament d’aquestes i a la informació facilitada pels 
aspirants. Així mateix, es procedeix a fer el càlcul dels mèrits de conformitat amb els 
indicats en les bases per a la selecció d’un agent cívic com a pla d’ocupació finançat 
per la Diputació de Barcelona, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 8 d’abril de 2022, on consten els punts màxims possibles d’obtenir 
per a cadascun d’ells.  Per a la valoració dels diferents mèrits es té de referència 
la informació facilitada pels aspirants per mitjà de la documentació annexa 
presentada conjuntament amb la solꞏlicitud. 

 
 

El Tribunal atorga les puntuacions que consten en el quadre annex: 
 
 

DNI 
 

EXPERIÈNCIA 
(0,5 p/mes, màxim 

10p) 

 
FORMACIÓ 

(0,01 p/h, reglada
1p, màxim 3p) 

 
ENTREVISTA 

(2 p) 

 
TOTAL 

**8585*** 0 2,95 1,80 4,75
**0925*** 0 0 1,60 1,60
**0418*** 4,7 1,8 1,80 8,30
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Finalitzada la valoració dels mèrits dels aspirants a les 11’00h del dia 3 de maig de 
2022, els aspirants que han obtingut més puntuació en el global del procés, per a la 
plaça convocada, d’acord amb el detall següent: 
 

Assignació d’1 plaça d’agent cívic: 

**0418*** GPM 

 
En el cas que els assignats en primer lloc renunciïn a la plaça atribuïda de conformitat 
amb el procés aquí seguit, la plaça s’ocuparà per la resta d’aspirants fixant-se com a 
criteri de selecció la puntuació obtinguda. D’aquesta manera, l’ordre de relació 
començarà a favor de l’aspirant de la plaça a la que s’hagi produït la vacant, amb 
major puntuació i, de forma successiva, fins al que hagi obtingut la més baixa. En cas 
de que hi hagués empat, es resoldria mitjançant sorteig públic, convocant els aspirants 
per si volen assistir al mateix. 

 
 
 

S’estén aquesta acta que llegida i trobada conforme signen els membres integrants del 
Tribunal. 
 
 
 
 
 
La presidenta     Vocal 
  
Montserrat Arnedo Gómez    Montserrat Codinach Danés 
 
 
 

Vocal amb funcions de secretària 
 
Meritxell Torrents Rosell 

 


		2022-05-05T14:47:32+0200
	MONTSERRAT CODINACH DANES - DNI 77309733V (TCAT)


		2022-05-06T08:35:40+0200
	Montserrat Arnedo Gómez - DNI 46519909V (SIG)


		2022-05-06T08:36:11+0200
	Meritxell Torrents Rosell - DNI 33947985P (TCAT)




