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ACTA DE TRIBUNAL QUALIFICADOR. BORSA DE TREBALLADORS/RES SOCIALS.

Vilafranca del Penedès, 12 de març de 2012

A les 14h hores del dia esmentat, i a la Casa de la Vila, es reuneix el Tribunal Qualificador del
concurs - oposició lliure convocat (acord de Junta de Govern Local de 25.11.2011) per a la
constitució d'una borsa de Treballadors/res Socials per a realitzar nomenaments interins.
Presideix el Tribunal Jordi Cuyàs i Soler; actuen com a vocals Montse Mestre i Randé (Cap de
Serveis Socials), Montse Gené i Giralt (Responsable Gent Gran) i Manel Almanza i Lobato
(representant dels treballadors). Exerceix les funcions de secretari del Tribunal el de la
Corporació, Francesc Giralt i Fernandez. Assisteixen com assessors amb veu però sense vot,
els tècnics del servei de Recursos Humans, Almudena Pedreño i Victor Laspalas.

Es realitza la valoració dels mèrits dels aspirants d'acord amb allò previst al punt 7.5 de les
bases reguladores del procés selectiu; amb els resultats que s'acompanyen en l'annex, sense
cap incidència a remarcar. Un cop finalitzada la valoració dels mèrits es procedeix a valorar les
proves pràctiques dels aspirants d'acord amb allò previst en el punt 7.4 de bases reguladores
del procés selectiu. Respecte aquest punt comentar que 20 dels aspirants no van comparèixer
el dia de la prova pràctica, quedant doncs fora del procés. Dels 34 aspirants restants, tres no
han superat la prova pràctica i un més desisteix de realitzar la prova un cop visualitzada. La
resta dels aspirants, un total de 33, són valorats com aptes amb la puntuació que figura en
l'annex.

Les decisions del Tribunal s'han adoptat per unanimitat dels seus membres.

Un cop valorats els mèrits i les proves pràctiques, es procedeix a la suma d'aquestes parts dels
aspirants declarats aptes, d'acord amb el punt 8 de les bases reguladores del procés selectiu. I
el Tribunal eleva el resultat a l'òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.

El Tribunal qualificador decideix que en el cas que es produís empat en la puntuació final dels
aspirants, tindrà prioritat aquell que tingui la puntuació més elevada en la prova pràctica.

Es fa constar de manera expressa que una de les aspirants que ha superat la prova pràctica i
que per tant és apte, no ha acreditat el nivell de català requerit en el punt 3 f) de les bases
reguladores, motiu pel qual se la convoca a realitzar la prova prevista en el punt 7.3 de les
bases reguladores del procés selectiu en data 15 de març de 2012 al Servei Local de Català de
Vilafranca del Penedès. En cas de superar l'esmentada prova l'aspirant formarà part de la
borsa.

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que
signen el president i el secretari, i que es farà pública; certifico.

El President,

-==========
Jordi Cuyàs
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