
ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A
LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/ A MITJÀ/NA DE RECURSOS
HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Vilafranca del Penedès, 26 de maig de 2016.

A les 9:00 hores del matí, Reunits a la Sala de la Taula Rodona de la Casa
Consistorial els membres del Tribunal Qualificador:

Vocal: Victor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització.

Secretari: Eduard Marcó i Alberti, Secretari General de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

President: Francesc Giralt i Fernàndez, Cap dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.

NUM.DE
EXP.

EXP.DNI ADM. MASTER TITULACIÓ FORMACIÓ TOTAL
REGISTRE PUB.

PRIVAT

44994668K 2017004368 o 7 o 1 3 11
52219865K 2017003394 7 o 1 1 3 12
40998309G 2017004246 o o 1 1 3 5

Per l'avaluació de l'experiència professional el Tribunal acorda prendre com a dada
objectiva de base el grup de cotització que consta en el certificat de vida laboral
aportat pels aspirants, avaluant-se els grups de cotització a la seguretat social 1 i
2, corresponents als tècnics.

L'objecte de la present sessió és l'avaluació de la fase de concurs d'acord amb els
criteris establerts en la base 6.b) i els mèrits acreditats pels aspirants. De la
realització de l'esmentada avaluació resulten les puntuacions recollides en la taula
que es reprodueix més avall.

Vocal: Imma Marquez Marquez, empleada pública a proposta de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya.

Vocal: Marian Martínez, Empleada Pública de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramanet.

D'acord amb les puntuacions obtingudes i amb allò que estableix la base 6.C, es
convida als 2 aspirants que han obtingut millor puntuació, amb un mínim de 5,5
punts a l'elaboració d'un Pla d'acció amb el títol "Proposta de millora en
l'organització de Recursos Humans de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès", que
haurà de presentar-se en el termini de 15 dies naturals a comptar a partir de
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l'endemà de la publicació de les puntuacions de la fase de concurs i que haurà de
presentar-se davant del Tribunal de Selecció.

Sent les 10,00 hores, es dóna per finalitzada la present sessió d'aquest tribunal
selectiu i s'aixeca la present acta, la qual es signada en prova d conformitat per
tots els seus membres.
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