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ACTA DEL TRIBUNAL PER A LA SELECCIÓ D’UN PEÓ/ONA DE BRIGADA I CONSTITUCIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL.

A PACS DEL PENEDÈS, el 9 de setembre de 2021
Essent les 10.00 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’un PEÓ/ONA DE BRIGADA, integrat pels membres
següents:
Descripció membre
President
Vocal
Vocal

Titular
Jordi Vives Puig
Núria Martinez Toral
Asumpció Moreno Reverter

Actua de secretaria la vocal Núria Martinez Toral
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. Aquesta prova es qualificarà com a apte/a o no apte/a,
quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu.
Tots els aspirants han acreditat el nivell de català requerit.
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B) FASE 2 Fase d’avaluació de factor sòcio – laborals i mèrits curriculars
Només es valoraran factors i mèrits al·legats correctament acreditats.


RESULTAT DE LA FASE 2

Nom i Cognoms
JJ.L.L

No cobra
cap
Empadronat Experiència
Formació
prestació al municipi professional
o subsidi
3
2
0
0

Total
5

Entrevista
L’entrevista consistirà en una conversa sobre l’exposició que faci el candidat/a del seu
currículum professional, del seu perfil personal i professional, de la seva actitud,
predisposició i motivació pel lloc de treball. Es podran comprovar els aspectes dels
requisits i mèrits justificats i els coneixements, aptituds i actituds per a l’exercici de les
funcions. La puntuació màxima de l’entrevista serà de 5 punts.




RESULTAT ENTREVISTA

Nom i Cognoms

Resultat entrevista

JJ.L.L

5

RESULTAT FINAL DEL PROCÉS
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Nom i Cognoms

FASE 2

ENTREVISTA

Total

JJ.L.L.

5

5

10

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.
L’aspirant proposat presentarà a l’Ajuntament, dins del termini de 5 dies naturals, des de
que es faci pública la relació de persones aprovades, el certificat mèdic oficial, acreditatiu
de no patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les
funcions pròpies del lloc de treball de proveir. Si dins del termini indicat, i excepte casos de
força major, la persona proposada pel Tribunal no presentés la documentació, no podrà ser
nomenada, quedant anul.lades totes les seves actuacions. En aquest cas el tribunal declarà
deserta la convocatòria.
Acta seguit, per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió essent les 11:00
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 triplicat 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 secretaria, certifico i en dono fe.
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