ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN/A OFICIAL
ELECTRICISTA, PER A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS

A les 10:00 hores del dia 15 de juny de 2017, es reuneix a l’Ajuntament de Subirats el Tribunal
qualificador del procés de selecció d’un/a Oficial electricista.
Els membres del Tribunal que assisteixen a la convocatòria són els següents:
President: Esther Grases Simón, Tècnica de l’àrea de poble.
2n Vocal: Maria Vendrell Martí, Administrativa àrea d’Intervenció.
3r Vocal: Marta Mestre Urpí, representant àrea de territori.
Secretària: Natàlia Gibert Colet, Administrativa àrea d’Intervenció per delegació de la
secretària titular del tribunal.
La Presidenta declara vàlidament constituït el Tribunal, per existir el quòrum necessari, i acte
seguit es procedeix a la realització de l’entrevista.

DESENVOLUPAMENT DE L’ENTREVISTA I PUNTUACIÓ TOTAL
Compareixen a la crida del Tribunal els dos aspirants convocats, i un cop realitzada
l’entrevista, la puntuació obtinguda és la següent:

ASPIRANT
Jordi Borràs José
Amadeu Solé González

ENTREVISTA
3
3

Un cop realitzades totes les fases del procés de selecció, la qualificació total de cada aspirant,
és la següent:

ASPIRANT
Jordi Borràs José
Amadeu Solé González

FASE OPOSICIÓ
17,99
20,74

FASE CONCURS
6,40
6,30

ENTREVISTA
3
3

TOTAL
27,39
30,04

Per tot això, el Tribunal qualificador:
PRIMER.- Proposa a l’òrgan competent el nomenament de l’aspirant Sr. Amadeu Solé
González com a Oficial Electricista, en règim de funcionari interí, de l’Ajuntament de Subirats,
per ser el candidat que ha obtingut major puntuació.

En aquest sentit, es requereix al Sr. Mª Amadeu Solé González per a que presenti la
documentació, en el termini de 20 dies naturals, que es relaciona en la base 8 del procés de
selecció.

SEGON.- Constituir una borsa de treball formada pel candidat que també ha superat totes les
fases del procés de selecció, el Sr. Jordi Borràs José, d’acord amb la base 8 del procés de
selecció.

I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dóna per conclòs l’acte, aixecant-se la
sessió el mateix dia 15 de juny de 2017 a les 11,00 hores.
Per tot l’exposat, s'estén aquesta acta, que un cop llegida i trobada conforme, signen tots els
membres, i com a Secretària, en dono fe.
Subirats, 15 de juny de 2017

Presidenta del Tribunal

Segona vocal

Secretària

Tercera vocal

