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ACTA del TRIBUNAL

La Garriga, el dia 4 de juliol de dos mil divuit, es reuneix el tribunal per fer la valoració
de mèrits finals del procés de selecció per a cobrir deu places de personal de suport a
la brigada: especialitat construcció codi (POM 03), amb una jornada de 37,5 hores
setmanals, dins dels Plans d’Ocupació Municipals 2018 de l’Ajuntament de la Garriga.
L’anunci de la convocatòria es va publicar al BOPB en data 22 de maig de 2018 deixant
un període d’exposició pública de 20 dies naturals, segons les bases i posteriorment es
va publicar el llistat provisional en data 18 de juny de 2018 a l’ e-tauler, pàgina web i
al SLO (Xaloc), deixant un període de 10 dies per a esmenar documentació.
Els membres assistents que integren al tribunal, són els següents:
Senyor Joaquim Rosell i López, secretari de la corporació, com a president en la
valoració de mèrits final del tribunal
Senyor Marcel Solé i Pareras, cap de promoció econòmica, com a president del tribunal
durant el procés de selecció
Senyor, Carles Bernabeu i Ruiz, cap de la unitat operativa de serveis, com a vocal
Senyor Miquel Padilla i Martínez, tècnic de la unitat operativa de serveis, com a vocal
Senyora Núria Calls i Rimundi, tècnica del Servei Local d’Ocupació, com a secretària
del tribunal
Donat que les persones presentades son menys que les sol·licitades, el tribunal decideix
no realitzar les proves pràctiques i passar directament a la fase d’entrevista.
Entrevistes individualitzades
Les entrevistes es realitzen el dimarts 19 de
econòmica.
El resultat de les entrevistes és el següent:
Núm.
1
2
3
4
5

Nom
4624/2018
4683/2018
4979/2018
5026/2018
5022/2018

juny 2018 a la sala de promoció

Puntuacions de l’entrevista
5
No presentat
6,5
No presentat, ha trobat feina
5
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Valoració de mèrits i resultats finals

En data 4 de juliol, el tribunal es reuneix per efectuar la valoració dels mèrits
curriculars, de la situació laboral-social i el sumatori de l’entrevista, essent els resultats
finals els següents:
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Núm.
1
2
3
4

5

Nom
4624/2018
4683/2018
4979/2018

5026/2018
5022/2018

Soci
econòmica
29
No
presentat
20
No
presentat,
ha trobat
feina.
24

CV

entrevista

1
0

Total
mèrits
30
0

Resultat final

5
0

Total
final
35
0

6,1
0

26,1
0

6,5
0

32,6
0

2n
0

3

27

5

32

3er

1er
0

El resultat final és el següent:
Candidats que han superat el procés, són:

1er lloc- 4624/2018
2on lloc- 4979/2018
3er lloc- 5022/2018
No deixant persones suplents i quedant desertes 7 places.
I s’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres del tribunal.
F_FIRMA_15

F_FIRMA_9

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Tècnica mitjana Orientació Laboral
Núria Calls Rimundi
04-07-2018 09:37:00

Signat digitalment per:
Cap U.O.S.
Carles Bernabeu Ruíz
05-07-2018 09:45:00

Signat digitalment per:
Secretari (e.f.)
Joaquím Rosell López
05-07-2018 09:58:00

Secretària del tribunal

Vocal

President del tribunal
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