ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER AVALUAR LES MÈRITS I
ENTREVISTA PER LA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
(PEÓ) DE CARÀCTER TEMPORAL I CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL D’ACORD AMB LES BASES APROVADES PER DECRET
D’ALCALDIA 12 DE JULIOL DE 2021
Reunides el dia 17 de desembre de 2021, essent les 14.15 hores, i havent estat
convocades prèviament les persones següents, per tal qualificar el mèrits
aportats pels candidats/ates
Els membres del Tribunal són:
Sra. Anna Drudis Bellmunt Presidenta
Sra. Teresa Mesalles Oró Vocal
Sra. Ester Torrent Pellisé, vocal i secretària
Es presenten al procés de selecció les persones següents:
1.- López Rubia, Òscar
2.- Pareja Setó, Pep
3.- Andres Llobera, Guillem
4.- Calabria Zorrilla, Francisco
5.- Melis Argilés, Antonio
6.- Ardanuy Torres, Isaac
7.- Montserrat Peñafuerte, Juan Jesús
8.- Camps Borrell, Lluc
Dels quals segons Decret d’Alcaldia amb data 22 de novembre de 2021 queden
admesos:
REGISTRE
RE414
RE468
RE470
RE471
RE480
RE483

ASPIRANT
López Rubia, Òscar
Pareja Setó, Pep
Andres Llobera, Guillem
Calabria Zorrilla, Francisco
Montserrat Peñafuerte, Juan Jesús
Camps Borrell, Lluc

D’acord amb les bases aprovades certifiquen el nivell de suficiència de llengua
catalana:
- López Rubia, Òscar (examen)
- Pareja Setó, Pep (examen)
- Camps Borrell, Lluc (certificat)
D’acord amb les bases aprovades es valoraran els mèrits aportats pels
aspirants.

Mèrits per experiència professional: qualificació màxima total 2 punts.
1. Per serveis prestats a l’administració pública i/o sector privat; 1,2 punts per cada
mes d’experiència en llocs de treball d’igual o superior categoria prestant serveis que
estiguin relacionats amb les funcions detallades en el punt 1.2.
2. Es computa la dedicació de jornada complerta, pel que en cas de jornades amb
una dedicació a temps parcial es computarà la part proporcional dels serveis prestats.
La fracció residual inferior a un mes no es puntuarà. Als efectes del còmput, es
considerarà que un mes equival a 30 dies naturals.
3. La relació de serveis ha d’acreditar-se amb l’informe de vida laboral actualitzada, i a
més:
- Pels serveis prestats a les Administracions públiques: mitjançant certificació de
l’òrgan competent, amb indicació expressa de l’escala i sots escala o categoria
professional i les funcions desenvolupades, període de temps i règim de dedicació.
- Pels serveis prestats a l’Empresa privada: fotocòpia compulsada del/s contractes de
treball o certificació de l’empresa, amb indicació expressa de l’escala i sots escala o
categoria professional i les funcions desenvolupades, període de temps i règim de
dedicació.
- Pels serveis prestats com a Treballador autònom: Fotocòpia de la llicència fiscal i
certificació de cotització al règim autònom o certificació del període d’alta en l’impost
d’activitats econòmiques.
4. No es valoraran els serveis prestats on no quedi clarament identificat els temps de
treball, les tasques o funcions desenvolupades i l’entitat per a la qual es va treballar i
no relacionats amb les funcions detallades en el punt 1.2.
5. En cap cas es valorarà l’experiència que superi la jornada laboral ordinària de 37,5
hores setmanals.
6. Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoraran.
Mèrits per formació complementària: màxim 2 punts.
a) Formació complementària
a.1. Per assistència cursos, seminaris i/o jornades directament relacionats amb la
plaça a proveir, d’acord amb l’escala següent (fins a un màxim de 2 punts).
NOMBRE D’HORES
Fins a 5 hores
De 6 a 20 hores
De 21 a 50 hores
De 51 a 100 hores
De 101 a 200 hores
De 201 a 400 hores
Més de 401 hores

PUNTS
0,1 punts
0,2 punts
0,4 punts
0,8 punts
1,2 punts
1,4 punts
1,8 punts

En el supòsit que no s’especifiqui la durada en hores el curs serà valorat com curs de
fins a 5 hores.
L’acreditació de la formació es farà mitjanant una fotocòpia de la certificació
acreditativa de l’assistència, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació
del curs i durada del curs en hores.
Altres mèrits curriculars rellevants màxim 1 punts.

- Cursos en matèria d’extinció d’incendis: 0,5 punts.
- Cursos de tractament de productes fitosanitaris: 0,5 punts.

Els aspirants:
Guillem Andrés Llobera, Francisco Calabria Zorrilla i Juan Jesús Montserrat
Peñafuerte se’ls requereix documentació bàsica i manifesten que no es
presentaran.
Es procedeix a la valoració que ha estat la següent:
EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL

COGNOMS I NOM

Oscar López Rubia
Lluc Camps Borrell
Pep Pareja Setó

FORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

ALTRES MÈRITS
CURRICULARS

2,00

ENTREVISTA

TOTAL

1,00
1,00
1,00

1,80
0,60

3,00
2,80
1,60

A l’expedient consta que s’han efectuat entrevistes als aspirants definitius.

COGNOMS I NOM

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL

Oscar López Rubia
Lluc Camps Borrell
Pep Pareja Setó

FORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

ALTRES MÈRITS
CURRICULARS

2,00

TOTAL

2,00
1,80
0,60

1,80
0,60

Aquesta es la valoració provisional d’acord amb el punt 6.4 de les bases
aprovades que s’elevarà a definitiva si no hi ha cap modificació
La resta d’aspirants formarien part de la borsa de treball.
La presidenta dóna per finalitzada la reunió a les 15.30 hores.
Sotmeto aquesta acta a la signatura dels vocals presents, i se signa per mi, la
secretària, amb el vistiplau de la presidenta del Tribunal.
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