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ISABEL VERGE CABALLÉ, SECRETÀRIA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
BÀRBARA 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que en data 3 de novembre de 2020 s’ha constituït el Tribunal per qualificar la realització  d’una 
entrevista personal als aspirants per complementar el test psicotècnic, a fi d’integrar tots els 
elements explorats anteriorment. I qualificar la prova pràctica d’acord amb les bases de la 
selecció. 
 
El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents membres: 
 - Presidenta: Sra. Isabel Verge Caballé. 
- Vocals:  
 Sr. Francesc X. Martí Meix, Sots-inspector de la Policia Local d’Alcanar. 
 Sr. José M. Martínez Balart, Inspector de la Policia Local d’Ulldecona.  
 Sr. Joaquín Arasa Caballé, Vigilant municipal de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
 
- Secretària: Sra. Yolanda Valldepérez Castells, funcionària de la Corporació. 
 
S’han presentat a les proves els i les aspirants següents: 
 

Núm. 
aspirant  

DNI 

13 *****643L 

9 *****594L 

18 *****513P 

23 *****859T 

16 *****845J 

 
No s’han presentat a les proves els i les aspirants següents: 
Cap 
 
CONVOCATÒRIA FASE OPOSICIÓ 
 
ENTREVISTA PERSONAL COMPLEMENTÀRIA AL TEST PSICOTÈCNIC 
 
D’acord amb les bases de selecció el Tribunal ha considerat necessari complementar el test 
psicotècnic amb una entrevista personal dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats 
anteriorment. 
 
El resultat de l’entrevista ha estat el següent: 
 

Núm. 
aspirant  

DNI PUNTUACIÓ 

13 *****643L APTE 

9 *****594L APTE 

18 *****513P APTE 

23 *****859T APTE 

16 *****845J NO APTE 
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ENTREVISTA PERSONAL  
 
 
Un cop valorada l’entrevista complementària al test psicotècnic, el tribunal procedeix a valorar 
l’entrevista realitzada d’acord amb l’adequació del perfil professional dels aspirants en relació a 
les característiques, competències professionals i funcions de la plaça, amb el resultat següent: 
 
 

Núm. 
aspirant  

DNI PUNTUACIÓ 

13 *****643L 0,30 

9 *****594L 0,50 

18 *****513P 0,30 

23 *****859T 0,20 

 
 
El tribunal un cop acabada l’entrevista decideix convocar les persones per realitzar el tercer 
exercici. Prova pràctica. 
 
 
PROVA PRÀCTICA 
 
Consisteix en la realització d'un supòsit de caràcter pràctic proposat pel tribunal, i relacionat amb 
les funcions, atribucions i comeses pròpies de les places objecte de la convocatòria, quedant a 
judici del tribunal el seu contingut, característiques i forma de realització. El tribunal té 
competència per determinar la durada màxima. 
 
 
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 per a superar-la. 
Aquesta prova és de caràcter eliminatori i quedaran eliminats els aspirants que no 
aconsegueixin un mínim de 5 punts que seran considerats com a NO APTE/A. 
 
 
El resultat de la fase de l’oposició, prova pràctica ha estat el següent: 
 

Núm. 
aspirant  

DNI PUNTUACIÓ 

13 *****643L 5,00 

9 *****594L 8,00 

18 *****513P 6,00 

23 *****859T 6,50 
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VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS 
 
El tribunal ha valorat els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants 
que han superat tots els exercicis de la fase d’oposició, d’acord amb el barem de les bases 
aprovades. 
 
El resultat ha estat el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VALORACIÓ TOTAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ, DESGLOSSAT, HA ESTAT EL 
SEGÜENT: 
 

Número  
d’aspirant 

DNI FASE 
OPOSICIÓ 

FASE  
CONCURS 

 
ENTREVISTA 

 
TOTAL 

13 *****643L 5,00 2,50 0,30 7,80 

9 *****594L 8,00 5,60 0,50      14,10 

18 *****513P 6,00 2,35 0,30 8,65 

23 *****859T 6,50 1,00 0,20 7,70 

 
BORSA DE REPOSICIÓ 
 
Les persones aspirants que han superat tot el procés selectiu, i que  formaran part d’una borsa 
de reposició per un ordre de puntuació rigorós, les quals podran ser proposades per a la seva 
contractació, d’acord amb la relació següent: 
 

DNI PUNTS 

*****594L       14,10 

*****513P 8,65 

*****643L 7,80 

*****859T 7,70 

 
La vigència de la borsa de treball serà de tres anys. 
 
I per a que consti lliuro i signo la present, a Santa Bàrbara a data de la signatura electrònica. 
 

 

 

 

 

 

DNI Experiència 
professional 

Titulació 
superior 

Formació i 
perfeccionament 

professional 

 
TOTAL 

*****643L 0,00 1,50 1,00 2,50 

*****594L 1,60 1,50 2,50 5,60 

*****513P 0,00 0,00                                                                                         2,35 2,35 

*****859T 0,00 0,00 1,00 1,00 

Isabel
Ajuntament
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