
 

 

 

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. DUES PLACES DE TREBALLADOR/A 

SOCIAL 

 

Vilafranca del Penedès, 31 de gener de 2008 
 
A les 9,30 hores del dia esmentat, i a la Casa de la Vila, es constitueix el Tribunal 
Qualificador del concurs de mèrits lliure convocat per a la provisió , amb caràcter de 
personal laboral fix i per temps indefinit, de dues places de Treballador/a Social (tècnics 
mitjans, grup B). Presideix el Tribunal el Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament Joan 
Sau i Pagès; actuen com a vocals la Cap de Serveis Socials Esperança Borrull i Bori, la 
representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya Montserrat Salazar Vecino, 
la representant de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Marta 
Camín Queipo i la representant del Comitè d’Empresa Elisa Alvelo Raventós. Exerceix 
com a secretari del Tribunal el de la corporació,  Francesc Giralt i Fernàndez .  
 
Es constata que s’han admès al concurs totes les sol·licituds presentades (37). Quant al 
coneixement exigit de llengua catalana (nivell C), determinats aspirants (amb la indicació 
de l’E d’exempts en el document annex) han justificat documentalment tenir el nivell 
exigit. La resta (2 persones) han estat cridades a una prova de català dirigida pel Servei 
Local de Català, els resultats de la qual el Tribunal valida. Elisenda Muray és declarada 
apta, mentre que Gabriel Sánchez es qualifica com a no apte i resta eliminat del procés 
selectiu. 
  
El Tribunal valora, d’acord amb la taula continguda en les bases de la convocatòria, els 
mèrits de tots els aspirants admesos i no eliminats (36), però únicament en la mesura que 
s’hagin justificat documentalment. Quant als cursos de formació i seminaris, es decideix no 
puntuar aquells en què no consta la seva durada, i atorgar 0,1 punts per cada 100 hores de 
formació adequada al lloc de treball. 
 
Les puntuacions atorgades són les que apareixen reflectides en el quadre annexat a aquesta 
acta. 
 
El Tribunal, a la vista de les puntuacions resultants, decideix fer ús de la potestat de 
celebrar una entrevista amb alguns dels aspirants (puntuable fins a 3 punts). Concretament, 
es decideix entrevistar les 9 persones que sumen una puntuació mínima de 6,5 punts, i es 
fixa per a la celebració de les entrevistes el proper dia 8 de febrer, a partir de les 9,30 hores. 
 
 
   CONTINUACIÓ DE L’ACTA 
 
Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2008. 
 
A les 9,30 hores, es reuneix de nou el Tribunal Qualificador, per tal de celebrar les 
entrevistes acordades amb certs aspirants. Es presenten les persones que en el quadre  



 

 
annexat tenen puntuació assignada en la columna “entrevista”, i l’esmentada entrevista 
(puntuable amb un màxim de 3 punts) es destina a valorar la personalitat de les persones 
concursants, a comprovar aspectes del seu currículum i a apreciar la seva aptitud per al lloc 
de treball. No s’ha presentat a l’entrevista Elisabeth Font. 
 
Les puntuacions atorgades són les consignades en el quadre annex (columna entrevista). 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria, les dues aspirants amb major puntuació total 
amb inclusió de l’entrevista (Maria Cánovas Ruiz, amb 9,1 punts, i Mercè Masana 
Casamitjana, amb 8,83 punts) s’hauran de sotmetre a les proves psicotècniques previstes, 
qualificables com a apte o no apte i de caràcter eliminatori. Les proves seran realitzades per 
un gabinet professional extern, amb la presència d’un membre del tribunal, i el Tribunal 
acorda ja des d’ara tenir per correctes i validar els seus resultats. 
 
El Tribunal proposa el nomenament, sempre que obtinguin la qualificació d’aptes en les 
proves psicotècniques i mèdica, com a Treballadores Social amb contracte laboral fix de 
plantilla, de Maria Cánovas Ruiz i de Mercè Masana Casamitjana.  
 
Si les dues persones esmentades, o alguna d’elles, no obté la qualificació d’apta, serien 
cridades altres persones a celebrar les proves psicotècniques i posteriorment mèdiques 
seguint l’ordre de puntuació obtingut en el concurs, les quals s’entendrien automàticament 
proposades per al nomenament si superen les proves psicotècniques i mèdica. 
 
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que 
signen el presidenta i el secretari del Tribunal, així com els vocals; certifico. 
 
 
 
 El president del Tribunal,    El secretari, 
 
 
 
 

Joan Sau i Pagès    Francesc Giralt i Fernàndez 
 
   Els vocals,   


