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ACTA RESULTATS PROVA DE CATALÀ I REVISIÓ DE MÈRITS. ACTA FINAL

Vilafranca del Penedès, 27 de juliol de 2022.

Segons acta, de 20 de juliol de 2022, es convoca als aspirants que no van acreditar el 
requisit de Nivell A de català establert a l’apartat 3.e de les bases del procés, a fer la 
prova el dia 25 de juliol a les 12 del migdia a les instal·lacions del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

Els resultats obtinguts són els següents:

A: apte/a
NA: no apte/a

COGNOMS I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

Arnal Herrera, Jose Maria 3970****B APTE
Ejjebari El Gharbaoui, EL Bachir ****5612R NO APTE
Perez Orta, Jose Miguel 4****804G APTE
Serra Morales, Jordi 52****10D APTE
Vazquez Leiva, Adoración 524****9E APTE

Segons aquests resultats, el senyor Ejjebari, queda exclòs del procés de borsa 
d’operaris per no complir amb un dels requisits del procés; sent innecessari que el 
senyor Ejjebari sigui convocat per fer la prova de castellà.

Atès que s’han presentat dues instàncies de revisió de la valoració dels mèrits, en 
concret dels senyors Eduardo Ilundain Boada i Sergi Martínez Ferre. 

Atès que les bases reguladores d’aquest procés selectiu indiquen el següent respecte 
a la valoració curricular i més en concret respecte a l’experiència professional:

a) Per experiència professional (fins a 5 punts)

a.1) Per experiència professional a l’administració pública i/o en el sector privat 
en llocs de treball d’Operari/a Manteniment General o relacionats directament 
amb les funcions a desenvolupar: 0,75 punts per any sencer o fracció superior 
a 6 mesos.

A títol orientatiu cal indicar que els membres del Tribunal qualificador han valorat 
exclusivament l’experiència acreditada amb categoria d’operari.

Respecte a la petició de revisió de la valoració de mèrits del senyor Ilundain i més en 
concret de la revisió de la puntuació atorgada en l’apartat d’experiència professional, 
cal remarcar que el senyor Ilundain presenta documentació on acredita experiència en 
categories d’oficial i/o de vigilant però no presenta cap contracte laboral ni cap 
certificat de serveis prestats                                                      amb la categoria 
laboral d’operari. Per aquest motiu no s’ha pogut atorgar cap puntuació en l’apartat 
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d’experiència professional. Per tant, de la revisió efectuada no es realitza cap 
modificació en la puntuació ja atorgada.

Respecte a la petició de revisió de la valoració de mèrits del senyor Martínez, i més en 
concret de la revisió de la puntuació atorgada en l’apartat d’experiència professional, 
cal indicar que el senyor Martínez no va aportar cap documentació que pogués 
acreditar l’experiència laboral, doncs no va aportar ni contractes laborals, ni nòmines 
ni informe de vida laboral. El senyor Martínez aporta ara, extingit ja el termini de 
presentació de documentació d’acreditació de mèrits i requisits segons les bases 
reguladores, un informe de vida laboral, fet que justifica la no valoració del mateix. 
Tot i que no s’hagués esgotat el termini, tampoc modificaria la puntuació  doncs cal 
acompanyar l’informe de contractes o nòmines que permetin identificar la categoria 
laboral. Per tant, de la revisió efectuada, de l’expedient del senyor Martínez, no es 
realitza cap modificació en la puntuació ja atorgada.

Segons això s’acorda no modificar cap puntuació, quedant la borsa en l’ordre 
següent:

COGNOMS I NOM DNI TOTAL PROVA TOTAL 
MERITS

TOTAL 
FINAL

Prado Calvache, Cristina 46****18K 16 2,7 18,70
Baques Bolet, Marc 792****8S 13,6 4,15 17,75
Perez Orta, Jose Miguel 4663****G 14,4 1,45 15,85
Serra Morales, Jordi ****6610D 15,2 0,35 15,55
Arnal Herrera, Jose Maria 3****338B 12 0,9 12,90
Vazquez Leiva, Adoración 52****29E 11,2 1,1 12,30
Checa Plaza, Miguel 019****2J 12 0,1 12,10
Marjanet Serrano, Antonio 4771****H 10,4 1,7 12,10
Insa Pedros, Daniel ****0124G 11,2 0,4 11,60
Via Trotonda, Raimundo 4****711G 11,2 0,2 11,40
Ilundain Boada, Eduardo 77****33B 9,6 1,55 11,15
Martinez Ferre, Sergi 477****7G 10,4 0,05 10,45
 

I sense cap altra qüestió es dona per finalitzada la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta.

Presidenta, Vocals,
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