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ACTA RECTIFICACIÓ VALORACIÓ DE MÈRITS.

Vilafranca del Penedès, 29 d’abril de 2022.

A les 7:30h es constitueix el Tribunal Qualificador del procés de concurs per a la 
constitució d’una borsa de treball de Treballadors/res Socials. 

Presideix el Tribunal la senyora Montserrat Domènech Part (Directora de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i coma vocals la senyora Nadala 
Santacana Ferrer (Treballadora Social del Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Vilafranca) i la senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del Servei de Recursos 
Humans) com a secretària.

L’objecte de la present sessió és la revisió de la valoració dels mèrits ateses les 
instàncies presentades per les senyores Loida Benilda Moreno Mieses i Montserrat 
Sanchez Balmón. 

Atès que les bases reguladores d’aquest procés selectiu indiquen el següent respecte 
a la valoració curricular:

a) Per experiència professional (fins a 7 punts)

a.1) Per experiència professional a l’administració pública en llocs de treball de 
caràcter tècnic relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: 1 punt per 
any sencer o fracció superior a 6 mesos.

a.2) Per experiència professional al sector privat en llocs de treball de caràcter tècnic 
relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: 0,75 punts per any sencer 
o fracció superior a 6 mesos.

b) Per formació complementària (fins a 5 punts).

b.1) Per mestratge o postgrau en gestió de serveis socials, polítiques públiques o 
gestió pública: 0,5 punts.

b.2) Per titulació universitària addicional a la requerida que estigui relacionada 
directament amb el lloc de treball, sempre i quan no es tracti d’una titulació 
necessària per a l’obtenció d’aquella que s’al·legui com a requisit necessari per a 
participar en el procés: 1 punt.

b.3) Per cursos, seminaris o jornades en els següents àmbits:

- Prevenció i mediació comunitària
- Diagnòstics menors dels serveis socials
- Atenció psicològica
- Integració social
- Capacitat d’anàlisi de la situació de les famílies
- Programes d’intervenció de benestar social
- Gestió de conflictes
- Tractament de les famílies
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- Tècniques d’entrevista i comunicació
- Procediment i dret administratiu
- Coneixements d’àrab
- Violència masclista
- Igualtat de gènere

De 60 fins a 120 hores acumulades, 1 punt; de 121 a 240 hores acumulades, 1,5 
punts; més de 240 hores acumulades, 2 punts.

b.5) Per tenir coneixements acreditats de programes de gestió del SAD, i més en 
concret 1 punt per JADE i  1 punt per l’eina diagnòstica SSM-CAT.

b.4) Per tenir el certificat d’acreditació de competència en tecnologia de la informació 
i la comunicació (ACTIC), expedit per la Generalitat de Catalunya o equivalent: 

- Nivell bàsic: 0,15 punts
- Nivell mitjà: 0,25 punts
- Nivell avançat: 0,50 punts 

Respecte a la petició de revisió de la valoració de mèrits de la senyora Moreno i més 
en concret respecte a l’apartat d’experiència professional, cal indicar que la senyora 
Moreno no presenta un informe de vida laboral fet que comporta que només se li hagi 
pogut valorar el certificat d’empresa de la Residència Geriàtrica Catalunya on consten 
180 dies de treball. Per aquest fet se li van atorgar, a la senyora Moreno, una 
puntuació de 0,75 punts en aquest apartat. 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 de la senyora Sánchez i més 
en concret respecte a l’apartat de formació, s’ha de fer constar que efectivament es 
va produir un error en la valoració de la documentació aportada per la mateixa doncs 
no se li va atorgar cap puntuació en l’apartat 7.4.b formació complementària. 
Revisada aquesta documentació la puntuació correcta de la senyora Sánchez és la 
següent:

EXPERIENCIA 
PROFESSIONAL 
(MAX. 7 PTS)

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA (MAX. 5 PTS)

COGNOMS I 
NOM DNI Adm 

Publica 
(1pt x 
6m)

Privat 
(0,75 
x 6m)

POSTGRAU 
(0,5 pts)

Titol Univ 
Addicional(1 
PT)

CURSOS I 
SEMINARIS:             
60 fins a 
120h:1 pt; 
121 a 240 
h: 1,5p;  
més de 240 
h: 2 p

SAD; 
JADE; 
SSM-
CAT 
(1 

PT)

ACTIC:  
(BASIC  
0,15; MIG 
0,25; ALT 
0,50)

TOTAL

Sanchez 
Balmon, 
Montserrat

4763****N 6 0,75 0,5 0 2 1 0 10,25
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Segons aquesta nova puntuació la senyora Sánchez passa a estar dins els 10 primers 
aspirants que han obtingut major puntuació a la Fase de valoració de mèrits. 

Per aquest motiu, i seguint les bases reguladores del procés, es convoca a la senyora 
Montserrat Sanchez Balmon a l’entrevista que es celebrarà el proper dia 02 de maig  
a la sala Taula Rodona de l’Ajuntament de Vilafranca, a les 13.10h.  

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

Presidenta, Vocals,
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