
 

 
 

RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS PER CONSTITUIR LA BORSA DE LA 

CATEGORIA DE  LOGOPEDA  

La comissió de valoració de la borsa de Logopeda comunica que: 

- Les persones candidates que no s’han presentat a la realització de la prova escrita 

són declarades EXCLOSES d’aquesta BORSA concreta, però no de les futures borses 

que es puguin convocar.  

- La valoració de la prova escrita, de conformitat amb el que determina la publicació de 

la borsa, té caràcter eliminatori i es puntuarà amb un màxim de 24 punts. La puntuació 

mínima per superar aquesta prova serà de 10 punts. Les persones aspirants que no 

hagin obtingut la puntuació mínima per superar-la són declarades EXCLOSES 

d’aquesta BORSA de treball, sense perjudici que es puguin presentar a futures 

convocatòries de borses.  

La prova escrita consta d’un examen tipus test i d’un examen teòrico-pràctic.  

El resultat de la primera part de la prova, test de 15 preguntes, per número 

d’identificació dins del procés, és el que es detalla a continuació. La puntuació total 

màxima és de 10 punts.  

CODI 
D'IDENTIFICACIÓ  

PREGUNTES 
CORRECTES 

PREGUNTES 
ERÒNIES 

PREGUNTES 
EN BLANC 

PUNTUACIÓ 
TEST 

RIM202200183 13 1 1 7,64 

RIM202200043       NO PRESENTADA 

RIM202200228 13 0 2 7,80 

RIM202100337 15 0 0 10,00 

RIM202100324       NO PRESENTADA 

RIM202200235       NO PRESENTADA 

RIM202200124       NO PRESENTADA 

RIM202200229 14 1 0 8,24 

RIM202200188       NO PRESENTADA 

RIM202100044 13 0 2 7,80 
 

La segona part de la prova escrita, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic, té 

una puntuació total màxima de 14 punts. Es detalla a  continuació el resultat obtingut 

per les persones candidates segons número d’identificació dins del procés: 

CODI 
D'IDENTIFICACIÓ  

PUNTUACIÓ CAS 
PRÀCTIC 

RIM202200183 8,99 

RIM202200043 NO PRESENTADA 



 

RIM202200228 7,26 

RIM202100337 8,87 

RIM202100324 NO PRESENTADA 

RIM202200235 NO PRESENTADA 

RIM202200124 NO PRESENTADA 

RIM202200229 8,23 

RIM202200188 NO PRESENTADA 

RIM202100044 5,01 
 

A continuació es detalla la puntuació final de la totalitat de la prova escrita per número 

d’identificació de les persones candidates dins del procés, així com l’acreditació del 

nivell de català.  

CODI 
D'IDENTIFICACIÓ  

PUNTUACIÓ 
TEST 

PUNTUACIÓ CAS 
PRÀCTIC 

RESULTAT  
PROVA 

ACREDITACIÓ 
DEL NIVELL 
DE CATALÀ 

RIM202200183 7,64 8,99 16,63 ACREDITAT 

RIM202200043 NO PRESENTADA NO PRESENTADA EXCLOSA EXCLOSA 

RIM202200228 7,80 7,26 15,06 ACREDITAT 

RIM202100337 10,00 8,87 18,87 ACREDITAT 

RIM202100324 NO PRESENTADA NO PRESENTADA EXCLOSA EXCLOSA 

RIM202200235 NO PRESENTADA NO PRESENTADA EXCLOSA EXCLOSA 

RIM202200124 NO PRESENTADA NO PRESENTADA EXCLOSA EXCLOSA 

RIM202200229 8,24 8,23 16,47 ACREDITAT 

RIM202200188 NO PRESENTADA NO PRESENTADA EXCLOSA EXCLOSA 

RIM202100044 7,80 5,01 12,81 ACREDITAT 
 

Havent superat totes les persones candidates que s’han presentat aquesta primera 

fase, es procedeix a fer l’entrevista. Aquesta consistirà en mantenir un diàleg amb la 

comissió de valoració sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a 

l’experiència professional de la persona aspirant, a efectes d’avaluar les seves 

aptituds. 

No tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 6 punts. Les entrevistes es  

realitzen en número i ordre que determini la comissió.  

A continuació es detalla els resultats obtinguts a l’entrevista per número d’identificació 

de les persones candidates dins del procés: 

CODI 
D'IDENTIFICACIÓ  

RESULTAT 
ENTREVISTES  

RIM202200183 5,25 

RIM202200228 3,65 

RIM202100337 4,75 



 

RIM202200229 5,75 

RIM202100044 3,80 
 

I per finalitzar, es procedeix al recompte de mèrits presentats per les persones 

candidates.  

La valoració dels mèrits té una puntuació màxima de 10 punts i s’ha fet en base al 

barem següent: 

a) Experiència professional, fins a un màxim de 6 punts 

1) Serveis prestats a l’Administració Pública, com a personal funcionari o laboral, en 
lloc o plaça d’igual categoria i funcions: 0,20 punts per mes, fins un màxim de 4 punts. 
 
2) Serveis prestats a l’empresa privada en lloc o plaça d’igual categoria i funcions: 0,10 
punts per mes, fins un màxim de 2 punts. 
 
Les fraccions de serveis prestats inferiors a un mes es computaran proporcionalment 
respecte de la puntuació per mes. 
 
La prestació dels serveis a l’administració pública i/o a l’empresa privada s’acreditarà 
mitjançant fotocòpies dels contractes i/o nomenaments on consti la categoria de la 
persona contractada/nomenada, acompanyats necessàriament de l’informe de vida 
laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per tal d’acreditar la 
durada d’aquests contractes/nomenaments. No es tindrà en compte l’experiència 
professional que no s’acrediti d’acord amb aquestes consideracions. En cas de 
discordances entre la documentació dels contractes i l’informe de vida laboral, 
prevaldrà aquest últim informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 

b) Nivell acadèmic i/o titulacions, fins a un màxim d’1 punt 

 Titulació superior a l’exigida com a requisit en dos nivells de titulació relacionada 

amb el lloc de treball a cobrir: 1 punt. 

 Titulació superior a l’exigida com a requisit en un nivell de titulació relacionada amb 

el lloc de treball a cobrir: 0,75 punts. 

 Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball diferents a les exigides 

com a requisit (màsters, postgraus, i altres): 0,50 punts. 

 

c) Formació complementària, fins a un màxim de 2 punts 

Realització de cursos de formació i de perfeccionament que tinguin relació directa amb 

les funcions a desenvolupar en el lloc de treball, fins a un màxim de 2 punts. 

La valoració de cada curs es farà segons la duració d’aquest i d’acord a l’escala 

següent: 

 Jornades, seminaris i cursos inferiors a 10 hores: 0,05 punts 

 Cursos entre 10 i 24 hores: 0,10 punts 



 

 Cursos d’igual o major de 25 hores: 0,20 punts 

 Cursos d’igual o major de 50 hores: 0,30 punts 

 Cursos d’igual o major de 100 hores: 0,50 punts 

 

d) Altres mèrits a valorar per l’òrgan de selecció, fins a un màxim d’ 1 Punt                                                                                            

Altres mèrits específics d’aquesta convocatòria adequats al lloc convocat, fins a 1 punt. 

En aquest apartat l’òrgan seleccionador valorarà tots aquells mèrits que consideri 

pertinents.    

La comissió de valoració acorda atorgar el punt addicional als candidats que reuneixin 

qualsevol dels següents requisits: 

- Disposar de la titulació del grau de mestre o equivalent     

- Disposar de formació en matèria de trastorns de l’alimentació                                                                                                                                                  

Els cursos i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant 

fotocòpies dels títols oficials o homologats, o certificacions, fent constar el centre 

emissor dels mateixos, així com la durada en hores. 

Els títols o certificats en què no consti la durada de la formació en hores seran valorats 

amb la puntuació mínima d’aquest barem. 

De les persones aspirants,  el recompte de la relació de mèrits presentats, per número 
d’identificació dins del procés, és la que es detalla a continuació:  
 
 

CODI 
D'IDENTIFICACIÓ  

RESULTAT 
VALORACIÓ 
MÈRITS  

RIM202200183 9,50 

RIM202200228 0,00 

RIM202100337 1,45 

RIM202200229 9,00 

RIM202100044 8,75 
 

Amb tot això, el resultat de tot el procés per ordre de puntuació de major a menor i per 

codi d’identificació, és el següent: 

CODI D'IDENTIFICACIÓ  
RESULTAT  
PROVA 

RESULTAT 
ENTREVISTES  

RESULTAT 
VALORACIÓ 
MÈRITS  TOTAL  

ACREDITACIÓ 
DEL NIVELL DE 

CATALÀ 

RIM202200183 16,63 5,25 9,50 31,38 ACREDITAT 

RIM202200229 16,47 5,75 9,00 31,22 ACREDITAT 

RIM202100044 12,81 3,80 8,75 25,36 ACREDITAT 



 

RIM202100337 18,87 4,75 1,45 25,07 ACREDITAT 

RIM202200228 15,06 3,65 0,00 18,71 ACREDITAT 
 

La publicació d’aquesta llista es considerarà notificada a totes les persones 

interessades un cop publicada en el web de l’IMSP 

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.  

 

Badalona, 27 d’octubre de 2022. 

 

La secretària de la comissió de valoració 

 


