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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I REALITZACIÓ DE LES PROVES  
 
Reunits en el saló de sessions de l’Ajuntament de Camarles, a les 12:00, es constitueix la comissió de 
valoració de les proves selectives per al procés selectiu borsa de treball personal laboral temporal de 
neteja de l’Ajuntament de Camarles, concurs valoració de mèrits per màxima urgència. 
 
La comissió de valoració té la composició següent:  
 
Na Teresa Roca Castell, Secretaria interventora de l’Ajuntament de Camarles, Presidenta .  
En Joel Mascarell Rey, Tècnic de comunicació i transparència de l’Ajuntament de Camarles, vocal.  
En Victor Olivé Velázquez, Tècnic d’inserció laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre, vocal.  
Na Cristina Navarro Navarro, Auxiliar de Secretaria de l’Ajuntament de Camarles, secretaria.  
 
Tots els membres anteriors assisteixen presencialment.  
 
Havent-hi quòrum suficient, la Comissió es declara vàlidament constituïda amb els membres anteriors. 
 
1. Aspirants admesos:  
 

 REGISTRE D’ENTRADA NIF ANONIMITZAT 

1 1600 *****387Z 

2 1615 *****846S 

3 1616 *****872F 

4 1621 *****830N 

5 1622 *****334T 

6 1623 *****720L 

7 1637 *****845R 

8 1638 *****603V 

9 1640 *****396W 

10 1643 *****759H 

  
2. Aspirants exclosos  
 

 REGISTRE D’ENTRADA NIF ANONIMITZAT Motiu 

1 1614 *****612G No aporta titulació/estudis 

2 1639 *****498R No aporta titulació/estudis 

3 1641 *****818V No aporta titulació/estudis 

4 1642 *****449Y No aporta titulació/estudis 

 
3. Prova de català 
 
Resultats de la prova de català 
 

 REGISTRE D’ENTRADA NIF ANONIMAT APTE / NO APTE 

 1615 *****846S APTE 

 1621 *****830N APTE 

 1623 *****720L APTE 

 1637 *****845R APTE 

 1643 *****759H APTE 
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Baremació dels mèrits i entrevista:  
 
Seguidament, de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, i vistos els documents 
presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència dels aspirants, per la comissió de valoració es procedeix 
a baremar-los d’acord amb aquestes.  
 
La comissió de valoració efectua la fase d’entrevista als aspirants, en la qual es valoren l’adequació del 
perfil professional de les persones aspirants en relació amb les característiques, competències 
professionals (integritat, relacions interpersonals, treball en equip, millora contínua, aconseguir resultats). 
I es podrà estendre a la revisió del currículum vitae. 
 

ASPIRANT FORMACIÓ (màx. 3 punts) EXP. LABORAL (Màx. 5 punts) ENTREVISTA (Màx. 5 punts) 

1600 0 0 2 

1615 0.50 0.06 1.50 

1616 0 0 0.50 

1621 0 0 0.30 

1622 0 0 1 

1623 0 0 0.30 

1637 0 0.40 2 

1638 0 0 0.20 

1640 0 0 0.50 

1643 0 0.81 0.10 

 
A la vista del resultat, la comissió de valoració proposa:  
 
1r) Declarar que han superat el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de operari/a de 
neteja de l’Ajuntament de Camarles la persona aspirant següents: 
 

ASPIRANT DNI RESULTAT 

1637 *****845R 2.40 

 
2n) Formular proposta de constitució d’una borsa de treball de operari/a de neteja de l’Ajuntament de, per 
cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal que es doni d’aquesta plaça 
en aquest Ajuntament, els següents aspirants, per ordre decreixent de puntuació: 
 

ASPIRANTS DNI RESULTATS 

1615 *****846S 2.06 

1600 *****387Z 2 

1622 *****334T 1 

1643 *****759H 0.91 

1616 *****872F 0.50 

1640 *****396W 0.50 

1623 *****720L 0.30 

1621 *****830N 0.30 

1638 *****603V 0.20 

 
Contra la proposta de constitució de la borsa de treball pot interposar-se recurs d’alçada davant el 
president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
relació, d’acord amb el que disposa l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
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La comissió de valoració dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 15:00 
hores del dia25 de novembre de 2022, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
Camarles, 28 de novembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teresa Roca Castell    Cristina Navarro Navarro   Joel Mascarell Rey    Victor Olivé Velázquez 
Presidenta     Secretaria     Vocal      Vocal 
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