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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ, PER CONCURS, EN 

RÈGIM DE LLURE CONCURRÈCIA, PER A CONTARACTACIÓ, EN RÈGIM DEL PERSONAL 

LABORAL TEMPORAL, D’UN/A GUIA INFORMADOR/A TURÍSTIC/A PER A L’AJUNTAMENT DE 

SUBIRATS.  

 

A les 10.00 hores del dia 31 de gener de 2018, es reuneix, a la sala de Govern de 

l’Ajuntament de Subirats, el Tribunal qualificador del procés de selecció de personal 

laboral temporal, d’un/a guia informador/a turístic/a, i provisió de dues places de peons, 

i un oficial instal·lador, d’acord amb la convocatòria publicada en el DOGC número 

7517 de data 15 de desembre de 2017, i convocatòria i bases publicades en el BOP de 

14 de desembre 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: Maria Sanpere Herrero, secretaria interventora municipal. 

1 Vocal: Oscar Guerrero, Tècnic de Turisme 

2n Vocal: Maria Vendrell Martí, administrativa àrea d’interveció. 

3r. Vocal: Elisabet Rodriguez Romeu, personal de àrea de Poble. 

Secretària: Yolanda Olivella Sarrión, representant àrea intervenció.  

 

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.  

 

Amb la qual cosa, el resultat de la valoració de mèrits en aquest procés de selecció 

queda com segueix: 

 

 
 

 

 

 

 
D’acord amb el que es preveu en les bases, concretament en la base 7.5, el Tribunal 

decideix realitzar una entrevista personal als candidats, que tindrà lloc el divendres dia 

VALORACIÓ 

ASPIRANTS  nom i cognoms

ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA                               

A raó de 0,20 punts 

x mes complet 

treballat amb màxim 

6 de punts

SECTOR PRIVAT                                    

A raó de 0,15 punts x 

mes complet treballat 

amb màxim 4 de punts

De 10 

a 25 

hores

De 26 a 

100 

hores

De + 

de 100 

hores

Bàsic 

0,10 per 

idioma

Intermedi 

0,30 per 

idioma

Avançat  

0,50 per 

idioma

Certif Prof 

Família 

Hosteleria 

(nivell 3)

Cicles form Fam 

Prof Hoteleria  i 

turisme - Grau 

Superior

Grau de 

Turisme

1 Francesc Perea Sabaté 1,40 0,00 2,40

2 Daniel Freixa Ricalde 0,00 1,05 3,55

3 Núria Luna Làzaro 0,00 0,00 3,603,00

Num. 

segons 

registre 

d'entrada

EXPERIÈNCIA

EXPERIÈNCIA com a guia turistic o 

equivalent

Màxim 3 de punts

Formació en cursos i 

seminaris en centres 

oficials directament 

relacionat amb el lloc 

FORMACIÓ

1,00

0,00

0,00

0,50

0,60

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA

fins a 1 punt per cada certificació

0,00

2,00

0,00

CONEIXEMENT DE 

LLENGÜES ESTRANGERES

Màxim 2 punts
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2 de febrer de 2018, 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:  

 

10.30 h. FRANCESC PEREA SABATÉ 

10.45 h. DANIEL REIXA RICALDE 

11:00 h. NÚRIA LUNA LAZARO 

 

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 11:00 hores del mateix dia 31 de gener de 2018. 

 

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, 31 de gener de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Secretària del Tribunal    Presidenta del Tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

Primer vocal                  Segon vocal 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer vocal 

 


