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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ  
DE DUES PLACES DE PEONS I UNA D’OFICIAL INSTAL·LADOR DE L’AJUNTAMENT DE 
SUBIRATS, DINS EL PLA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS PER A L’ANY 
2017. 
 
 
A les 08.30 hores del dia 28 de juny de 2017,  es reuneix, a la sala de Govern de 
l’Ajuntament de Subirats, el Tribunal qualificador del procés de selecció i 
provisió de dues places de peons, i un oficial instal·lador, d’acord amb la 
convocatòria publicada en el DOGC número 7378 de data 26 de maig de 
2017, i convocatòria i bases publicades en el BOP de 18 de maig de 2017, en el 
web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  

 
 
El Tribunal designat per a qualificar i valorar la prova d’avui, ha quedat 
constituït com segueix: 
 
Presidenta: Esther Grases Simón, tècnica de l’àrea de Poble. 
1 Vocal: Verònica Argibay Carrillo, representant Serveis Socials Bàsics 
Municipals. 
2n Vocal: Cinta Tabueña Roigé, arquitecta tècnica de l’ajuntament. 
3r. Vocal: Elisabet Rodriguez Romeu, personal de àrea de Poble. 
Secretària: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES SELECTIVES 
 
 
La Presidenta declara vàlidament constituït el Tribunal, per existir el quòrum 
necessari  i, tot seguit, aquest procedeix a seguir el desenvolupament de les 
proves i per tant, a la fase de valoració dels mèrits al·legats i acreditats pels 
aspirants que hagin superat les fases anteriors.  
 
Aquesta valoració de mèrits es realitza  d’acord amb l’escala detallada en la 
base 7 de les bases del present procés selectiu.  
 
El Tribunal acorda no valorar els mèrits del candidat Sr. Josep Grau, per quant 
el mateix ja es troba prestant serveis a l’Ajuntament de Subirats, com a peó de 
la brigada municipal, i en règim de personal laboral temporal, en virtut de 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de juny de 
2017, dins el procés de selecció, per concurs, d’un peó per a la brigada 
municipal que s’ha seguit en aquest Consistori.  
 
Amb la qual cosa, el resultat de la valoració de mèrits en aquest procés de 
selecció dins el pla d’ocupació 2017 queda com segueix: 
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PLAÇA 
ASPIRANTS  nom i 

cognoms 
Experiència 
professional 

Formació 
Proximitat 
al domicili 

Valoració 
social 

Total 

PEÓ 
Constantino 
González Vilar 2,80 0,00 2,00 2,00 6,80 

PEÓ Josep Grau Castellví - - - - - 
INSTAL·LADOR Oscar Arias Pérez 1,80 2,80 - - 4,60 
INSTAL·LADOR David Cruz Aguilera 2,87 2,80 - - 5,67 

 
 
A resultes de la valoració de mèrits i atenent que per a la plaça de peó tan sols 
hi ha un candidat possible a ocupar-la, i per a la plaça d’instal·lador dos 
candidats, el Tribunal Qualificador, per unanimitat, decideix no realitzar 
entrevista personal al candidat a ocupar la plaça de peó i realitzar entrevista 
personal als dos candidats que opten per a la plaça d’instal·lador, entrevista 
que tindrà lloc el divendres dia 30 de juny de 2017, segons l’ordre i horari que 
es consigna a continuació, a la casa consistorial, Plaça de l’Ajuntament s/n, 
08739 de Sant Pau d’Ordal:  
 
10.00 H. OSCAR ARIAS PÉREZ 
10.10 H. DAVID CRUZ AGUILERA 
 
Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer provistos de DNI o 
document original acreditatiu de la identitat. 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dóna per finalitzat l'acte, 
aixecant-se la sessió essent les 09:30 hores del mateix dia 28 de juny de 2017. 
 
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, 28 de juny de 2017 
 
 
Secretària del Tribunal    Presidenta del Tribunal 
 
 
 
 
 
Primer vocal                  Segon vocal 
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Tercer vocal 


