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Resultat final  del procés per a la selecció definitiva mitjançant el sistema de concurs 
oposició  lliure  de  dues  places  (la  23  i  284)  de  l’escala  d’administració  general, 
subescala administrativa de la plantilla de personal funcionari l’ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts (BOPB 04/05/2022).

Resultat valoració mèrits

Cognoms i nom DNI part a part b part c total 
  a.1 a.2  c.1 c.2 c.3  
GONZALEZ ORTIZ, CAROL ***4120**   0,39 0,75 0,2  1,34
JIMENEZ SONEIRA, LAURA ***9016**  6,61  1 2 0,3 9,91
RUIZ FERNANDEZ, CAROLINA ***9893**  0,87  0,75 1,6  3,22

Resultat final del procés

Tal i com contemplen les bases, la qualificació final de les persones aspirants que superin el 
procés selectiu, s’obtindrà sumant a les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició, les 
obtingudes a la fase de concurs. Per tant, la qualificació final d’aquest procés selectiu és la  
següent:

Cognoms i nom
DNI PU
BLIC part a part b psicotècnic mèrits total

JIMENEZ SONEIRA, LAURA ***9016** 9,5 16 8 9,91 43,41
RUIZ FERNANDEZ, CAROLINA ***9893** 9 14 4 3,22 30,22
GONZALEZ ORTIZ, CAROL ***4120** 5,5 13 4 1,34 23,84

 El Tribunal qualificador proposa:

Primer.  Validar el resultat del còmput de la fase de concurs aportada per la secretària d’a
quest tribunal.

Segon. Aprovar el resultat final d’aquest procés selectiu segons el quadre anterior i publicar-
lo a la pàgina web municipal i al tauler electrònic.

Tercer. Proposar a l’alcaldia el nomenament com a funcionàries en pràctiques durant el termi
ni de dos mesos en la categoria d’administració general, subescala administrativa, enquadra
da en el grup de classificació C, subgrup C1, a les senyores LAURA JIMENEZ SONEIRA i 
CAROLINA RUIZ FERNANDEZ, respectivament.

Quart. Vista la base 11 de les bases reguladores d’aquest procés, requerir a l’aspirant propo
sat per tal que presenti en aquesta Corporació els documents acreditatius de les condicions 
exigides a les bases i dels mèrits al·legats.

Cinquè. Designar a la senyora M. Teresa Comino Haro, Cap d’unitat de recursos humans 
com a  tutora  del  període  de  practiques  de  la  senyora  LAURA JIMENEZ SONEIRA,  i  la 
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senyora Mònica Serrate Pi, Cap del departament SIAC-SIAE, com a tutora del període de 
pràctiques de la senyora CAROLINA RUIZ FERNANDEZ, que hauran d’emetre un informe en 
el qual haurà de fer constar expressament si la persona empleada pública ha superat o no el 
període de pràctiques i elevar-lo al tribunal qualificador, que emetrà la qualificació final, apte  
o no apte.

Sant Vicenç dels Horts, a la data de la signatura electrònica.

El president del tribunal qualificador,
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