
 

ACTA TRIBUNAL DE SELECCIÓ

Procés  selectiu:    Convocatòria  constitució  borsa  treball  de  tècnics  de  joventut,  grup  A, 

subgrup A2

Data de la sessió: 10/06/2019

Acta núm.: 1

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal

Els membres de la Comissió de Baremació que assisteixen són: 

Presidenta: Amparo Chaler Pablo, animadora sociocultural de l’Ajuntament de Vinaròs

Vocals: 

M. Josep Arayo Solà, tècnica de normalització lingüística de l’Ajuntament de Vinaròs

Jorge Segarra Gascó, tècnic de l’Institut Valencià de Joventut

Josep Castellano Puchol, tècnic de l’Institut Valencià de Joventut

Secretària: Núria Abella Calduch, tècnica de gestió de l’Ajuntament de Vinaròs 

Ordre del dia: 

1.- Constitució del tribunal

2.- Entrevista/ Defensa per a l’avaluació del Projecte.

2.- Baremació de mèrits

3.- Proposta constitució de la Borsa

Desenvolupament de la sessió:

1.- Constitució del tribunal

A les 9:00h, es reuneix el tribunal de selecció a la Sala d’actes de la Biblioteca Municipal i es  
constitueix  amb els  membres  que figuren en l’acta.  Així  mateix,  es  determina que tots  els 
aspirants  disposaran de 15 minuts  per  a  realitzar  l’entrevista/defensa  per  a  l’avaluació  del 
Projecte. 

2.- Entrevista/ Defensa per a l’avaluació del Projecte.

A les 9:30h, s’inicia la realització de l’entrevista/defensa de l’avaluació del Projecte de joventut 
d’acord amb l’ordre que han estat convocats, i compareixen els següents: 

 



 

ASPIRANT ENTREVISTA/DEFENSA PROJECTE

MARIA DEL PILAR NAVARRO MORENO SÍ

ADRIANA PETRESCU SÍ

ALBA RIZOS BONET NO PRESENTADA

ALBA TORRES LÓPEZ SÍ

NOEMÍ ADELL SIMARRO SÍ

RAQUEL BLASCO PEÑA SÍ

IVAN DEL CASTILLO ÁVILA SÍ

Atès que la fase d’avaluació del projecte, té caràcter obligatori i eliminatori, de conformitat amb 
les bases de la convocatòria, l’aspirant que no ha comparegut queda eliminada del procés de 
selecció. 

Els resultats de la fase d’avaluació del projecte són els següents: 
ASPIRANT ENTREVISTA/DEFENSA PROJECTE

MARIA DEL PILAR NAVARRO MORENO 9,2

ADRIANA PETRESCU 8,5

ALBA TORRES LÓPEZ 14,4

NOEMÍ ADELL SIMARRO 12,5

RAQUEL BLASCO PEÑA 16,2

IVAN DEL CASTILLO ÁVILA 18

Aquells  aspirants  que no han assolit  12 punts queden eliminats  del  procés  de selecció de 
conformitat amb l’establert a les bases de la convocatòria. 

2.- Baremació de mèrits

Seguidament, s’inicia la baremació dels mèrits aportats pels aspirants en la fase de concurs.

En primer lloc, es puntualitza que el tribunal realitza la baremació amb estricta subjecció a les 
bases i d’acord amb el següent: 

1.- En l’apartat de titulació no s’ha valorat la titulació que dóna accés a la convocatòria ja que 
les  bases  estableixen  «títol  superior  a  l’exigit».  Per  altra  banda,  només  s’han  valorat  les 
titulacions de caràcter oficial o homologades. S’entén com titulació oficial les homologades pel 
Ministeri competent en matèria d’Educació. 

2.-En  l’apartat  d’experiència  professional,  d’acord  amb  les  bases  només  es  valora 
l’experiència, tant en l’àmbit públic o privat: 

1) En polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, incloses les actuacions de 
voluntariat. 

2) En el mateix grup professional.

3) Acreditada documentalment, de conformitat amb l’indicat a les bases (si no s’aporten els 
contractes o certificat acreditatiu, la dita experiència no s’ha valorat). 

 



 

3.-Els  cursos de  formació s’han valorat  d’acord  amb el  que indiquen les  bases,  per  tant 
NOMÉS s’han tingut en compte els cursos impartits o homologats per centres o organismes 
oficials, com indiquen les bases: les Administracions o entitats públiques, a aquests efectes, 
l’Administració  General  de  l’Estat,  les  Administracions  de  les  Comunitats  Autònomes,  les 
entitats que integren l’Administració Local, les universitats públiques i els organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents de les Administracions Públiques. 

Els resultats d’aquesta fase són els següents: 

ASPIRANT Titulació Experiència Cursos Valencià
Idiomes 

comunitaris 
TOTAL

ALBA TORRES LÓPEZ 0 0 1 0 0 1,00

NOEMÍ ADELL SIMARRO 2 0 1 0,75 0,2 3,95

RAQUEL BLASCO PEÑA 1,5 0 0,75 1 0,1 3,35

IVAN DEL CASTILLO ÁVILA 0 0 0,75 0,75 0,2 1,70

3.- Proposta constitució de la Borsa

Seguidament es sumen els resultats de les dos fases i  s’ordena als aspirants per ordre la 
puntuació obtinguda i es resolen els empats conforme l’indicat en les bases:

ASPIRANT Projecte Baremació TOTAL

IVAN DEL CASTILLO ÁVILA 18 1,70 19,70

RAQUEL BLASCO PEÑA 16,2 3,35 19,55

NOEMÍ ADELL SIMARRO 12,5 3,95 16,45

ALBA TORRES LÓPEZ 14,4 1 15,4

Posteriorment, EL TRIBUNAL DE SELECCIÓ acorda: 

Primer: Aprovar  els  resultats  de la  base d’avaluació  del  projecte  i  de valoració  de mèrits, 
conforme les taules que figuren en l’acta i publicar el resultat en el Tauler d’Anuncis de la Seu 
Electrònica Municipal i en  la pàgina web, apartat d’oposicions.

Segon: Proposar la creació d’una borsa de treball de tècnics de joventut, grup A, subgrup A2, 
per a desenvolupar els programes de joventut subvencionats en el marc del Pla concertat de 
joventut  2019-2023  de  municipalització  de  les  polítiques  integrals  de  joventut,  aprovat  pel  
consell  Rector  de  l’IVAJ  i  en  previsió  a  futures  contractacions  temporals  o  nomenaments 
interins que puguen sortir en aquesta categoria, d’acord amb els següents aspirants i ordre: 

Núm. Ordre Aspirant

1 IVÁN DEL CASTILLO ÁVILA

2 RAQUEL BLASCO PEÑA

3 NOEMÍ ADELL SIMARRO

4 ALBA TORRES LÓPEZ

 



 

Tercer:  Comunicar als aspirants disposen de 3 dies hàbils des del  següent a la publicació 
d’aquesta acta per a presentar reclamacions.

La presidenta aixeca la sessió a les 15:00h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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