
 

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS DE MÈRITS PER A LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DINS ELS PLANS D’OCUPACIÓ DE  L’AJUNTAMENT DE 

SUBIRATS PER A L’ANY 2020. 

 

A les 09:00 hores del dijous 24 de juliol de 2020 es reuneix a la Sala de plens de l’Ajuntament de Subirats 

el Tribunal qualificador del procés de selecció, per concurs de mèrits, en règim de lliure concurrència, per 

a la contractació de persones aturades dins els Plans d’ocupació de l’Ajuntament  de Subirats per a l’any 

2020; la plaça convocada és de peó de brigada municipal.  

 

D’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern del dia 10 de juny de 2020 i publicades al BOPB, 

i d’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 2020/239, pel qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos 

i exclosos, la designació dels membres del tribunal i la convocatòria d’aquests membres per a efectuar la 

valoració dels mèrits presentats pels candidats. 

 

El Tribunal designat per a qualificar i valorar els mèrits al·legats pels aspirants ha quedat constituït com 

segueix: 

 

President: Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora municipal. 

Suplent del 1 vocal: Guillem Escué, membre de l’equip dels Serveis Socials Bàsics municipals. 

2n Vocal: Xavi Solé Suriol, arquitecte tècnic de l’Ajuntament. 

Secretària: Elena Guasch Via, personal adm. de l’àrea de secretaria. 

 

La presidenta declara vàlidament constituït el Tribunal, per existir el quòrum necessari.  

 

Seguidament, i d’acord amb l’establert a les bases, el Tribunal procedeix a la valoració dels mèrits al·legats 

pels candidats en el procés de selecció, amb el següent resultat: 

 

Plaça de peó de brigada: 

 

núm.reg. 

inicials 

aspirant 

Experiència 

professional formació 

Proximitat 

domicili  

Carnet 

conduir  

Valoració 

social 

 TOTAL 

MÈRITS 

1831 C.G.V. 8,00 0,00 2,00 0,00 5,50 15,50 

1887 J.R.R. 8,00 0,00 2,00 1,00 1,00 12,00 

1932 J.B.V. 0,00 0,00 2,00 1,00 0,50 3,50 

1943 C.G.U. 8,00 0,40 0,00 1,00 0,00 9,40 

1763 B.Y.S. 0,00 0,00 2,00 1,00 0,50 3,50 

1911 J.X.C.M. 8,00 0,50 2,00 1,00 4,00 15,50 

 

 

D’acord amb el previst a les bases, el Tribunal decideix realitzar una entrevista als candidats, més atenent que 

hi ha empat en algunes puntuacions finals, entrevista que tindrà lloc el DIVENDRES DIA 31 DE JULIOL 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:  

 



 

 

núm.reg. 

inicials 

aspirant HORA 

1831 C.G.V. 9,00 

1887 J.R.R. 9,15 

1932 J.B.V. 9,30 

1943 C.G.U. 9,45 

1763 B.Y.S. 10,00 

1911 J.X.C.M. 10,15 

 

 

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 dona per finalitzat l’acte, aixecant-se la sessió essent les 

10,30 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, 24 de juliol de 2020 

 

 

La Secretària        La Presidenta   

 

 

 

 

 

 

 

 

1r vocal        2n vocal.  


