Ajuntament de Subirats
Plaça de l’1 d’octubre, s/n
08739 – Sant Pau d’Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE
TREBALL DE GUIES/INFORMADORS TURÍSTICS DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
El dia 30 de juny de 2022, es reuneix a l’Ajuntament de Subirats el Tribunal qualificador del procés de
selecció assenyalat.
Els membres del Tribunal que assisteixen a la convocatòria són els següents:
Presidenta: Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora municipal.
1 Vocal: Oscar Guerrero Morabit, tècnic de turisme municipal.
2n Vocal: Montserrat Ferret Baig, tècnica de gestió municipal.
Actua com a secretària del tribunal la Sra. Elisenda Vendrell Vendrell, auxiliar administrativa de l’àrea
de recursos humans.
La Presidenta declara vàlidament constituït el Tribunal, per existir el quòrum necessari, i acte seguit es
procedeix a la valoració de mèrits de la fase de concurs del procés de selecció.
VALORACIÓ DE MÈRITS

EXPERIÈNCIA
INICIALS
PROFESSIONA
ASPIRANTS
L
I.V.R.
A.LL.G
L.M.C.B.
J.M.B.

FORMACIÓ

TOTAL
MÈRITS

0

0,50

0,50

6

2

8,00

6

2,50

8,50

1,50

0,70

2,20

D’acord amb el previst a les bases, específicament a la base 7.5., el Tribunal decideix realitzar una
entrevista personal als candidats, que tindrà lloc el proper dimarts dia 5 de juliol, a les 9,00
hores, a la casa consistorial, Plaça de l’1 d’octubre, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal (Subirats).
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Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer amb el DNI o document original acreditatiu de la
identitat.
L’aspirant que no es presenti el dia i hora de la convocatòria per a la realització de l’entrevista
personal, restarà exclòs del procediment de selecció.
I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dona per finalitzat l’acte, aixecant-se la sessió
essent les 12,00 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.

La Secretària

La Presidenta

1er vocal

2a vocal

Subirats, en la data de la darrera signatura electrònica.
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