ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE
DUES PLACES DE PEONS I UNA D’ INSTAL·LADOR DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS

A les 10.00 hores del dia 30 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: Les dues vocals excusen la seva presència.
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 d’entrevista dels aspirants que van superar la fase anterior, per acord unànime
del tribunal.
Aquesta fase es realitza d’acord amb la base 7 de les bases del present procés
selectiu. Els aspirants que no es presentin el dia i hora de l’entrevista personal, restaran
exclosos del procediment de selecció.
Un cop fetes les entrevistes, les puntuacions queden com es descriu a continuació:
Num.
segons
ASPIRANTS
registre
d'entrada

Fase A

Fase B

Total

5

Oscar Arias Pérez

4,60

4,00

8,60

6

David Cruz Aguilera

5,67

2,50

8,17

1

Per tot això, el Tribunal qualificador proposa la contractació a l’òrgan competent,
de la següent relació de persones que han resultat seleccionades per ocupar les
places convocades següents:
Nom i cognoms

Plaça a ocupar

Constantino González Vilar
Òscar Arias Pérez

peó de brigada
instal.lador

I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dóna per finalitzat l'acte,
aixecant-se la sessió essent les 11:00 hores del mateix dia 30 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, 21 de juny de 2016

Secretària del Tribunal

Presidenta del Tribunal

Primer vocal

Segon vocal

2

