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ACTA DE SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE QUATRE AUXILIARS DE NETEJA 
VIÀRIA DINS DEL

-2023.

Atesa la necessitat de contractar
-2023,

el dia 20 de juliol a les 11:00 hores va tenir lloc el procés de selecció entre els/les candidats/es
enviats/des per el SOC i els/les que van fer la sol·licitud 

La selecció va tenir lloc a El Molí t i van realitzar la selecció el personal tècnic que
indico:

1. Inma Pacheco Comino. Amb atribucions temporals de funcions de tècnica de 
gestió de Recursos Humans.

2. Ana Redondo Martínez. 
3. Mireia Sánchez Pi. Tècnica de medi ambient.

Una vegada valorats els mèrits i els paràmetres socioeconòmis acreditats, es convoca a les 15
primeres persones amb millor puntuació per una entrevista personal, la resta de candidats/es, 

ents conceptes a valorar:

Fase 1. Valoració mèrits: Màxim 20 punts

- Serveis prestats en administracions i/o empreses, amb funcions iguals o anàlogues a les 
del llocs de treball convocats: 0,5 punts per mes fins un màxim de 16 punts.

- Assistència a cursos i seminaris de formació i perfeccionament relacionats amb les funcions 

Fins a 10 hores 0,20 punts
0,40 punts

De 21 a 40 hores 0,70 punts
De 41 a 60 hores 1 punt
Més de 60 hores 1,5 punts
Per titulació reglada superior  de la mínima 
exigida en la convocatòria

2 punts
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Fase 2. Valoració de paràmetres socioeconòmics (30 punts)

1. Situació personal 

a)

Menys de 6 mesos 1 punt
De 6 mesos a 1 any 2 punts

4 punts
Més de 2 anys 6 punts

b)

6 punts

2 anys
2 punts

Haver participat 
últims 2 anys

0 punts

c)

1 any 1 punt
2 punts

Més de 5 anys 4 punts

2. Situació familiar 

Família nombrosa (acreditat) 2 punts
Família monoparental (acreditat) 4 punts

serveis socials)
4 punts

Fills menors a càrrec 2 punts 
x menor

Major de 45 anys 2 punts
Menor de 30 anys 2 punts
Dona 4 punts
Persona amb discapacitat física o psíquica 2 punts
Víctimes de violència de gènere 4 punts

3. Situació econòmica 

Cap ingrés econòmic 4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts



Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042 

- 1 punt addicional per persones a qui se li acabi la prestació abans de 3 mesos des del dia 
de la publicació de la convocatòria.

- 5 punts a addicionals en el cas que necessiti menys de 6 mesos de cotització per poder 
accedir a una determinada prestació i/o jubilació.

4. Activació recerca de feina 

Est
els últims 90 dies

3 punts

Recerca activa de feina en el últims 90 dies 
a través de la borsa de treball local

5 punts

5 punts

Fase 3: Entrevista personal (màxim 10 punts)

Trajectòria professional 3,5 punts
4 punts

Aprenentatge permanent 0,5 punts
Orientació al servei i al ciutadà 0,5 punts
Planificació i organització del treball 0,5 punts
Treball en equip 0,5 punts
Visió global 0,5 punts

Les persones seleccionades han estat les següents:

RAQUEL MONTERO EXPÓSITO (55 PUNTS)

ISABEL MARIA CARREIRA FUSTER (51 PUNTS)

JUAN JOSÉ GALÁN SAN CELESTINO (45,9 PUNTS)

VANESA HEREDIA SANTIAGO (45,65 PUNTS)

Reserves:

Esperanza Olmos Asís (44,8 punts)

Agata Padilla Falcó (43,62 punts)

Isabel Vázquez Sánchez ( 43,4 punts)

Cristian Alberto Sánchez Morales (40,77 punts)

Catalina Acón Duce (37,47 punts)

Pedro Perea Arias (37,05 punts)

Juan Ambrosio López (37 punts)

Antonio González González (36,59 punts)

Emilio Solé Ruiz (36,5 punts)

María Cortés Fernández (30,5 punts)
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No seleccionats:

Juan Franco Sousa (Exclòs per patir limitació física que impedeix complir les funcions segons 
consta a les bases)

La puntuació obtinguda pels aspirants en la fase de concurs es detalla a continuaciócom annex 1

Un cop finalitzada la selecció es procedeix a informar al departament de RRHH i es proposa les 
contractacions de les persones seleccionades, amb data 2022 i amb 
una durada de 6 mesos.

Badia del Vallès, document signat electrònicament


