ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER
CONTRACTACIÓ D’UN/A GUIA TURÍSTIC/A DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS

A

LA

A les 10:00 hores del dia 28 de juny de 2017, es reuneix, a la sala de Sessions de
l’Ajuntament de Subirats, el Tribunal qualificador del procés de selecció d’un/a guia
turístic/a per a l’oficina de turisme de l’Ajuntament de Subirats, d’acord amb la
convocatòria publicada en el DOGC número 7383 de data 2 de juny de 2017, i
convocatòria i bases publicades en el BOP de 2 de juny de 2017, en el web
municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El Tribunal designat per a qualificar i valorar les proves, ha quedat constituït com
segueix:
President: Esther Grases i Simón, tècnica de l’area de poble.
1 Vocal: Òscar Guerrero, tècnic de Turisme
2n Vocal: Maria Vendrell i Martí, administrativa àrea intervenció.
3r Vocal: Elisabet Rodríguez Romeu, representant 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.

1

Aquesta valoració de mèrits es realitza d’acord amb l’escala detallada en la base
7.3 de les bases del present procés selectiu. Les puntuacions queden com segueix:
ASPIRANT

Marta Ferrer Cuyàs

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

SECTOR PRIVAT

0,20

4

FORMACIÓ TOTAL

4

8,20

Per tot això, el Tribunal qualificador proposa a l’òrgan competent la contractació
de l’aspirant Sra. MARTA FERRER CUYÀS com a guia turístic/a, en règim de personal
laboral temporal, de l’Ajuntament de Subirats, per ser la candidata que ha superat
el procés selectiu.
En aquest sentit, es requereixi a al Sra. Marta Ferrer Cuyàs per a que presenti, en el
termini màxim de deu dies naturals, la documentació que es relaciona en la base 8
del procés de selecció.

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 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.

Secretària del Tribunal

Primer vocal

Presidenta del Tribunal

Segon vocal

Tercer vocal
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