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

DE LLURE CONCURRÈCIA, PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DEL PERSONAL LABORAL 

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

CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.  

 

A les 11:00 hores del dia 6 de febrer 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, 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 valorar l’entrevista realitzada als aspirants presentats.  

 

 Un cop fetes les entrevistes, les puntuacions queden com segueix: 

 

Núm. segons 

registre 

d'entrada 

ASPIRANTS  nom i cognoms 

GUIA TURÍSTIC 

MERITS ENTREVISTA FINAL 

1 Francesc Perea Sabaté 2,40 3,00 5,40 

2 Daniel Freixa Ricalde 3,55 1,50 5,05 

3 Núria Luna Làzaro 3,60 
0,00 

EXCLOSA  

(no presentat) 

 

 

Per tot això, el Tribunal qualificador proposa a l’òrgan competent, la contractació en 

règim de personal laboral temporal, de la següent persona que ha obtingut la major 

puntuació en el procés de selecció:  

 

Nom i cognoms 

 

Plaça a ocupar 

Francesc Perea Sabaté Guia turístic 
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Tanmateix el Tribunal qualificador proposa a l’òrgan competent, la següent relació de 

persones aprovades per ordre de puntuació descendent que constituiran la borsa de 

treball d’un/a guia informador/a turístic de l’Ajuntament de Subirats:  

 

ORDRE  

Cognoms i nom 

1 Daniel Freixa Ricalde 

 

I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dóna per finalitzat l'acte, aixecant-se 

la sessió essent les 11:15 hores del mateix dia assenyalat a l’encapçalament. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretària del Tribunal    Presidenta del Tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

Primer vocal                  Segon vocal 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer vocal 
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