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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 3 

SOCORRISTES AQUÀTICS I UN COORDINADOR-SOCORRISTA. 

 

 

A les 9:00 hores del dia 9 de maig de 2016, es reuneix, a la sala de Govern de l’Ajuntament 

de Subirats, el Tribunal qualificador del procés de selecció per a la contractació de 3 

socorristes aquàtics i 1 coordinador-socorrista, per la temporada d’estiu 2016. 

 

President: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal.  

1 Vocal: Maria Vendrell Martí, administrativa àrea intervenció. 

2n Vocal: Mercè Bosch Torres, administrativa àrea poble. 

 

Actua com a secretària del tribunal la Sra. Natàlia Gibert Colet, auxiliar administrativa de 

l’àrea d’intervenció. 

 

Compareix també, com a tècnic especialista, amb veu i sense vot, el tècnic d’esports de 

l’Ajuntament senyor Pedro Garcia.  

 

 

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 les fases anteriors.  

 

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

 

 

 

Cognoms i nom 

Mèrits i 

valoració  

Entrevista 

  Total puntuació   

Simó Mandri Jordi 7,00 3,00 10,00 

Roig Montull Òscar 3,50 2,00 5,50 

Calvo Casas Josep Manel 5,25 2,00 7,25 

Martorell Rodríguez Julia 5,50 2,00 7,50 

Massana Arnan Anna 7,00 2,50 9,50 

 

 

 

Per tot això, el Tribunal qualificador acorda: 

 

 

PRIMER.- Proposar a l’òrgan competent la contractació dels 4 aspirants que han obtingut 

major puntuació, contractant-se al primer d’ells com a coordinador-socorrista.  
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En aquest sentit, es requereix als aspirants Jordi Simó, Anna Massana, Júlia Martorell i Josep 

Manel Calvo per a que presentin, en el termini màxim de deu (10) dies naturals, la 

documentació que es relaciona a continuació, d’acord amb la base 8 del procés de 

selecció. 

 

 

- Document Nacional d’Identitat Original. 

- Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que impedeixi 

el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir. 

- Declaració responsable de no estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a 

l’exercici de les funcions públiques i no haver estat separat/ada, per resolució 

disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública. 

- Declaració de comptabilitat per complir amb el que disposa l’article 10 de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, que regula les incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques. 

 

 

SEGON.- Constituir una borsa de treball formada pels candidats que han superat totes les 

fases del procés de selecció, per ordre de puntuació: 

 

ORDRE  

Cognoms i nom 

1 Simó Mandri Jordi 

2 Massana Arnan Anna 

3 Martorell Rodríguez Julia 

4 Calvo Casas Josep Manel 

5 Roig Montull Òscar 

 

 

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

sessió el mateix dia 9 de maig de 2016 a les 10,00 hores. 

 

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, 9 de maig de 2016     

 

 

 

Secretària del Tribunal    Presidenta del Tribunal 

 

 

 

 

 

Primer vocal                  Segon vocal 


