
 
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ DE FORMA INDEFINIDA D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS.- GRUP A-2 (ASSIMILAT) 
 

 

A les 11h. del dia 22 de desembre de 2008, a l’edifici de “La Fassina”, es constitueix el 

Tribunal Qualificador del concurs de mèrits lliure per a proveir, de forma indefinida,  una 

plaça adscrita al lloc de treball de Tècnic/a de Recursos Humans, assimilada al grup A-2. 

Presideix el Tribunal el cap del departament de Recursos Humans, Joan Sau P                                                                                                                                                                                                                   

agès, amb l’assistència del representant de la Direcció General d’Administració Local, Luis 

Calsina Vallès, de la representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Imma 

Màrquez Màrquez i del representant del Comité d’Empresa, Juan Josep Làzaro Soler, actuant 

com a secretaria Isabel Gonzalo i Dallerès. 

  

Les persones concursants a la convocatòria són 41, de les quals 38 havien justificat posseir els 

coneixements de català exigits, una va resultar apte en les proves, una altra va resultar no apte 

i l’altra no es va presentar. 

 

Així doncs es va procedir a efectuar la valoració dels mèrits justificats documentalment pels 

trenta nou aspirants admesos de conformitat amb la taula establerta en les bases de la 

convocatòria, resultant la puntuació que reflexa el llistat annex i fent constar que la persona 

que ha obtingut la màxima puntuació ha estat la senyora Susana Ramos Martín, amb un total 

de 10,20 punts. 

 

Davant la diferència de punts existent entre les dues primeres puntuacions, el tribunal 

decideix no efectuar l’entrevista prevista en les bases de la convocatòria.  

 

Per la qual cosa, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal proposa 

sigui nomenada per a proveir de forma indefinida la plaça de Tècnica de Recursos Humans, la 

senyora Susana Ramos Martín.  

 

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 10 hores, de la que s'exten la present acta en 

senyal de conformitat..  

 

La presidenta,          La secretaria. 

 

       Els vocals, 

 

 


