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ACTA DE VALORACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ 

DE SERVEIS DEL LLOC DE TREBALL VACANT DE TÈCNIC DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

El dia 7 de desembre de 2022, es reuneix a la sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats La Comissió 

de Valoració, formada per les següents persones:  

 

Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora de l’Ajuntament de Subirats.  

Montserrat Ferret Baig, tècnica de recursos humans de l’Ajuntament de Subirats.  

Nuria Balmes Estrada, interventora de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.  

 

Es procedeix a la valoració de la idoneïtat dels candidats presentats i admesos en criteris de mèrit i 

capacitat, valorant-se els coneixements específics i l’experiència acreditada en els diferents aspectes 

que es detallen en les bases.  

 

Revisada la documentació aportada per l’únic aspirant admès en aquesta convocatòria, és constata 

que té el perfil idoni i la capacitat adient per a exercir les tasques inherents al lloc de treball. Té la 

formació requerida, així com els coneixements complementaris i l’experiència suficient en l’àmbit 

dels serveis econòmics municipals, aportant la garantia del correcte desenvolupament de les ves 

funcions.  

 

Aquest perfil i competències professionals es veuen corroborades i verificades, tanmateix, en 

l’entrevista personal que es realitza al candidat el mateix dia 7 de desembre. 

 

Per tot l’exposat, finalitzada l’avaluació, es formula proposta de nomenament del senyor X.R.P. a 

l’òrgan competent, als efectes que l’Alcalde sol·liciti la comissió de serveis a l’administració d’origen 

del candidat.  

 

Per tot l’exposat, s’estén aquesta acta, que un cop llegida i trobada conforme, signen tots els 

membres. 

 

Subirats, en la data de la darrera signatura electrònica 

 

 

Maria Sanpere i Herrero                               Nuria Balmes Estrada 

 

 

 

Montserrat Ferret Baig 
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