ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR
1 PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ EDUCADOR/A SOCIAL (DOGC 7658 de 6-72018 amb CVE-DOGC-A-18183146-2018 i BOP de 6-7-2018 amb CVE
2018026604)
Reunits a les 9:30 hores del dia 29 d’abril de 2019, a la Sala de Plens d’aquesta
Corporació: El President del Tribunal, Sr. Ubaldo Fernández Rodríguez,
secretari-interventor acctal., la Secretària del Tribunal, Sra. Mª Carmen Cavero
Sánchez, funcionària adscrita a l’àrea de secretaria, Vocals: La Sra. Rosa Puchal
Usuriaga de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona i designada per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la Sra. Ester Uceda Molera,
funcionària de carrera d’aquesta corporació i com assessora la Sra. Isabel Maria
Cortés Cabañas, treballadora social d’aquest Ajuntament (amb veu però sense
vot). Tanmateix, també va assistir la Sra. Anna Monzonís Griñan, en la seva
condició de representant sindical del personal laboral dels/ de les treballadors/es
municipals.
El senyor president dona per iniciada la sessió.
Els membres del Tribunal qualificador, procedeixen a realitzar la valoració
curricular, consistent en la valoració de mèrits al·legats i acreditats pels aspirants
en la seva sol·licitud i d’acord amb els criteris establerts a la Clàusula Setena de
les bases de la present convocatòria.
a) Mèrits a valorar amb una puntuació màxima de 10 punts
▪

▪

▪

▪

Experiència professional directament relacionada amb les funcions a
desenvolupar, a raó de 0.50 punts per any treballat o fracció igual o
superior a 6 mesos en l’àmbit de l’administració pública i a raó de 0.25
per any treballat o fracció igual o superior a 6 mesos en l’àmbit de
l’empresa privada, fins un màxim de 4 punts.
Experiència professional relacionada amb les funcions a desenvolupar, a
raó de 0.25 punts per any efectivament treballat o fracció igual o superior
a 6 mesos, fins a un màxim de 2 punts.
Formació relacionada amb les funcions específiques a desenvolupar al
lloc de treball, d’acord amb el seu contingut i el nombre d’hores, segons
la taula següent i fins a un màxim de 2 punts:
▪ Inferior o iguals a 20 h: 0.2 punts.
▪ De 21 a 50 hores: 0.5 punts
▪ De 51 a 150 hores: 1.25 punts
▪ Superior a 150 hores, màsters, postgraus, etc ... 1,50 punts
Altres mèrits relacionats amb l’objecte de la convocatòria que el Tribunal
consideri d’interès fins a un màxim de 2 punts.

El resultat de la valoració de mèrits és la següent.

NÚM.
DNI
1
9013X
2
2853A
3
6011X
4
1421J
5
0655M

FORMACIÓ MÈRITS
2.00
0.00
2.00
0.25
1.30
0.00
0.00
0.00
1.10
0.00

Atès que segons els criteris establerts a la Clàusula Setena de les bases de la
present convocatòria les persones candidates obtindran la seva puntuació final
de la suma aritmètica obtinguda en la prova, l’entrevista i la fase de valoració del
seu currículum. En el supòsit d’empat entre diferents candidatures prevaldrà el
resultat obtingut a les proves amb puntuació.
La puntuació final és la següent:

NÚM.

DNI

EXÀMEN

ENTREVISTA

FORMACIÓ

MÈRITS TOTAL

1

6011X

8.25

4.50

1.30

0.00

14.05

2

0655M

7.25

5.00

1.10

0.00

13.35

3

9013X

7.25

3.75

2.00

0.00

13.00

4

2853A

6.25

3.94

2.00

0.25

12.44

5

1421J

5.50

1.00

0.00

0.00

06.50

Atesa la Clàusula Novena de les bases de la present convocatòria, acabada la
selecció dels aspirants, el Tribunal farà pública mitjançant la pàgina web i el
tauler d’anuncis de l’entitat, la relació d’aprovats per ordre de puntuació de major
a menor.
El tribunal no pot aprovar ni declarar que ha superat les proves selectives un
nombre superior d’aspirants al de la plaça objecte de la convocatòria, de forma
que en cap cas la seva proposta pot contenir més d’un aspirant al lloc de treball
que surt a concurs lliure.
El/la president/a del tribunal trametrà a l’alcalde la proposta de contractació de
l’aspirant que, havent superat el procés selectiu hagi obtingut major puntuació.
La contractació es produirà un cop aquesta sigui aprovada per l’alcalde.
Els/les concursants que no hagin estat seleccionats però que hagin superat el
procés selectiu, restaran en llista d’espera amb ordre d’expectativa segons

puntuació per cobrir possibles vacants o substitucions del mateix lloc de treball
al llarg de l’execució de la substitució objecte d’aquesta convocatòria.
La presidència dona per finalitzada la sessió a les 11 h del dia 29 d’abril de 2019,
i estenc la present acta la qual, una vegada llegida i trobada conforme, és
signada per tots els membres del tribunal, davant la secretaria del tribunal, en el
lloc i la data expressats.
Sant Climent de Llobregat, a 29 d’abril de 2019
El President., Ubaldo Fernández Rodríguez
La Secretària del Tribunal, Mª Carmen Cavero Sánchez
Vocals:
La Sra. Rosa Puchal Usuriaga, designada per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
La Sra. Ester Uceda Molera, funcionària de carrera d’aquesta Corporació
La Sra. Isabel Maria Cortés Cabañas, treballadora social d’aquesta Corporació
(amb veu però sense vot)
La Sra. Anna Monzonís Griñán, en qualitat de representat sindical dels
treballadors (amb veu però sense vot).

