A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

ACTA DEL TRIBUNAL PER A LA SELECCIÓ DEL PERSONAL DEL PLA LOCAL D’OCUPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE PACS DEL PENEDÈS FINANÇAT PEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
MILLORA DE L’OCUPACIÓ 2019 (1A EDICIÓ).
A PACS DEL PENEDÈS, el 19 de maig de 2020.
Essent les 12.00 hores, i havent estat convocats prèviament els seus membres titulars I
suplents pel president, es reuneix, en sessió constitutiva , el tribunal qualificador del procés
que ha de realitzar la selecció d’una persona amb categoria de peó polivalent,
integrat pels membres següents:
Descripció membre
President
Secretaria
Vocal 1

Titular
Jordi Vives Puig
Núria Martinez Toral
Asunció Moreno Reverter

Les persones esmentades han estat designades per constituir aquest tribunal qualificador,
d’acord amb la normativa vigent.
A continuació, un cop obert l’acte pel Sr. President, els reunits examinen detingudament
els tràmits que s’han seguit en l’expedient així com, molt especialment, les bases de la
convocatòria, tot el qual s’ajusta en totes les seves parts a les disposicions que regulen el
procés selectiu i, per tant, es troben en situació d’examinar i qualificar als aspirants; les
seves instàncies i la resta de documentació també es revisen i es comprova que són els que
apareixen com a admesos.
A continuació el tribunal qualificador acorda procedir a la realització de les fases del procés
de selecció, de conformitat amb l’establert en les Bases de convocatòria:
A) FASE 1: PROVA DE CATALÀ
No serà eliminatòria. El nivell exigit serà equiparable al nivell “A”, expedit per la Junta
Permanent de Català o equivalent i quedarà inclosa en l’entrevista que es realitzarà en la
part final del concurs. Consistirà en mantenir una conversa per valorar la comprensió i
expressió oral de l’aspirant/a.
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B) FASE 2: VALORACIÓ DE MÈRITS

Valoració de la situació socio-laboral de conformitat amb el currículum
documentació aportada, de conformitat amb el barem de mèrits següent:

CRITERIS

FACTOR

Proximitat

Situació
laboral

Risc social

Experiència

Formació



2

1 punts

Si no percep prestació d’atur i/o subsidi

2 punts

Si percep prestació d’atur i/o subsidi

1 punts

Haver fet cursos de formació específica
pel lloc de treball

RESULTAT DE LA FASE 1

NÚM

NOM

VALORACIÓ

1

J.R.C

APTO

2

J.M.T.F

--

3

G.C.A

APTO

la

PUNTUACIÓ

Antiguitat de sis mesos d’inscripció en el
padró d’habitants de Pacs del Penedès

Col·lectius preferents: Dones, joves,
aturats de llarga durada, famílies amb
tots els membres a l’atur, majors de 45
anys, persones amb càrregues familiars
i altres col·lectius en risc d’exclusió.
Experiència acreditada en llocs de treball
que comportin l’execució de tasques de
jardineria, pintura, paleteria, neteja
d’equipaments públics i lampisteria.

i

0,5 punts per
pertànyer a cadascun
dels col·lectius
preferents amb un
màxim de 2 punts.
1 punt per any
treballat fins a un
màxim de 5 punts
0,5 punts per cada 40
h de cursos, fins a un
màxim de 2 punts
(els cursos en que no
s’indiqui la durada, es
computaran com a
10h)
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RESULTAT DE LA FASE 2
RISC
SOCIAL
0

EXPERIÈNCIA

0

SITUACIÓ
LABORAL
2

5

0

7

2 J.M.T.F

--

--

--

--

--

--

3

0

1

0

3

0

4

1

NOM

PROXIMITAT

J.R.C

G.C.A

FORMACIÓ TOTAL

C) FASE 3: ENTREVISTA
La puntuació es farà sobre un total de 5 punts i consistirà en una entrevista
personal feta pel Tribunal, en la qual es valorarà tant la seva trajectòria
professional i acadèmica com les seves aptituds i actituds en relació amb el lloc
de treball a ocupar.



RESULTAT DE LA FASE 3
PUNTUACIÓ
NOM

(MÀXIM 5
PUNTS)

1

J.R.C

4

2

J.M.T.F

--

3

G.C.A

4

La puntuació definitiva és el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les tres fases.
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RESULTAT FINAL DEL PROCÉS

FASE 3

PUNTUACIÓ FINAL

NOM

FASE 1

FASE 2

1

J.R.C

APTO

7

4

11

2

J.M.T.F

--

--

--

--

3

G.C.A

APTO

4

4

8

D’acord amb el resultat final els membres del tribunal qualificador proposen a l’Alcaldia la
contractació de la persona que ha obtingut la millor puntuació.
Acta seguit, per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió essent les 12:20
hores, fent constar que en el transcurs de la sessió no s’ha produït cap incidència, i de la
qual s’estén la present acta, per triplicant exemplar que, un cop llegida i trobada conforme,
signen tots els membres presents de l’òrgan de selecció per la presidència en el procés
selectiu, de tot el que, com a secretària, certifico i en dono fe.
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