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ACTA 

ENTREVISTA I VALORACIÓ CURRÍCULUM AUXILIAR 
ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS 

DIA: 20.05.2015 

HORA: inici 8:30 finalització 11:30 hores. 

MEMBRES DEL TRIBUNAL: Rebeca Just Cobos, Montse Serra Fibla, Pilar Mestres 
Rey. 

Aspirants convocats no presentat: 

 Sra. Glòria Renté Sardà. 

 Sra. Belen Sánchez Sánchez. 
 

 

1.- Valoració de la primera fase:  

A.- VALORACIÓ DE CURRICULUMS 

El tribunal acorda la següent valoració: 

1.  Experiència de suport administratiu en el sector públic en l’àmbit de serveis 
socials (màx. 3 punts): 

 No experiència: 0 punts. 
 De 1 a 12 mesos: 1 punt. 
 De 13 a 24 mesos: 2 punts. 
 De 25 a 36 mesos: 3 punts. 
 Més de 36 mesos: 3 punts. 

 

1. Experiència de suport administratiu en el sector privat (màx. 1 punt): 

 No experiència: 0 punts. 
 De 1 a 18 mesos: 0,5 punts. 
 De 19 a 36 mesos: 1 punt. 
 Més de 36 mesos: 1 punt. 

 

2. Grau de coneixement de programes informàtics (màx. 1 punt): 
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 Coneixement del paquet office: 0,5 punts. 
 Coneixement de programes específics de gestió de Serveis Socials: 0,5 punts. 

4. Nivell C de català (1 punt). 

5. Formació complementària (màx. 1 punt). 

 FPI o CFGM (administratiu): 0 punts. 
 FPII o CFGS (administratiu) o Batxillerat: 0,25 punts. 
 Diplomatura o Llicenciatura o Grau: 0,75 punts. 

 

2.- Valoració de la fase entrevista i correcció de cas pràctic:  

El Tribunal acorda la valoració de la entrevista personal de la següent manera: 

Entrevista Personal (màx. 3 punts). 

 Motivació per presentar-se en el lloc de treball (màx. 1,5 punts). 
 Coneixement de Serveis Socials d’atenció primària (màx. 1,5 punts). 

El Tribunal acorda la redacció i valoració del següent cas pràctic i els criteris per 
la valoració a tenir en compte: 

Cas pràctic (màx. 10 punts). 

 CAS: Estàs sol en el despatx, i truquen per telèfon, preguntant per serveis 
socials. L’usuari et comenta que és una situació molt urgent, en unes hores la 
companyia de la llum li vindrà a tallar el subministrament. Què faries?   
 
1- Escoltar a l’usuari (2,5 punts). 
2- Tranquil·litzar a l’usuari (2,5 punts). 
3- Prendre nota de la demanda i de les dades de l’usuari (2,5 punts). 
4- Contactar amb el professional de referència de SS.SS (2,5 punts). 

 
3.- Proposta d’aspirants d’acord amb la puntuació obtinguda: 

 
S´ adjunta com a document annex a la present acta el llistat de valoracions ordenat per 
puntuació més alta. 
 
El Tribunal acorda per Unanimitat seleccionar a la següent aspirant per ordre de 
prelació atès la experiència i coneixements relacionats amb les tasques a 
desenvolupar d´ auxiliar administrativa: 
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1.- SRA. M.ENRIQUETA MONTAÑÉS CARVAJAL. Puntuació obtinguda: 15,75 

 

A continuació s’acorda establir el llistat de suplents per ordre de puntuació obtinguda: 

 

2.- SRA. MARTA FERNÁNDEZ LÓPEZ. Puntuació: 14,75 

3.- SRA. MERCÈ ORTIZ BARTRA. Puntuació: 12,25  

4.- SRA. RAQUEL LOZANO FERNÁNDEZ. Puntuació: 11,25 

 

S’estableix aquest ordre de prelació en cas de baixa, renuncia o suplència.  

 

Cabrils, 20 de maig de 2015 

 

 

 

Rebeca Just Cobos  Montse Serra Fibla  Pilar Mestres Rey 

 


