Unitat / Àrea

Negociat selecció, formació i desenvolupament personal Àrea d'Organització, persones i administració electrònica
CCG
Data d'exposició al tauler 19-03-2019

Codi de verificació

²4U0J5I4D0R0G5F1Y115Wz»
²4U0J5I4D0R0G5F1Y115Wz»
4U0J5I4D0R0G5F1Y115W

Document

Expedient

SFP13I06F

SFP/6/2019

Interessat/ada de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Acta procés selectiu - Procés selectiu d'una borsa de
treball per cobrir temporalment vacants de personal
d'oficis i subaltern, mitjançant concurs

Localització de l'activitat

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA BORSA DE
TREBALL PER COBRIR TEMPORALMENT VACANTS DE PERSONAL D'OFICIS I
SUBALTERN, MITJANÇANT CONCURS
Lloc: Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA: Dilluns, 18 de març de 2019
HORA: 8:30 hores del matí
TRIBUNAL:
Quan són les 8:30 hores del matí es reuneix el Tribunal qualificador del procés de selecció
indicat, format pels següents membres:
ASSISTENTS:
President/a:
M Carme Noguer Portero

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Vocal:
Isabel Palou Aligué
Vocal-Secretaria:
Rosabel Andreu Gutiérrez
Totes les assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb acceptació expressa de les
obligacions i dels drets que els són inherents, i es declara formalment constituït el Tribunal.
SEGONA PART: FASE CONCURS/VALORACIÓ DE MÈRITS
El Tribunal valora els mèrits acreditats pels/per les aspirants i s’obtenen les següents
puntuacions:
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PUNTUACIÓ TOTAL BAREM DE MÈRITS
a)
Exp.
professional

b)
Formació

c)
Altres títols
acadèmis

d)
Certificats de
professionalitat

e)
ACTIC

TOTAL

741P

5

0

0

0

0

5

565A

3

5

3

0

0

11

566P

0,50

0

1

0

1

2,5

103A

5

0

0

0

0

5

237S

1,25

0,60

2

0

0

3,85

825T

1,25

3,60

1

0

0

5,85

608F

0,25

0

4

0

1

5,25

3 DARRERES
XIFRES DNI I
LLETRA

RESULTAT FINAL
Els/les aspirants obtenen la puntuació total que tot seguit s’especifica, en ordre decreixent:
PUNTUACIÓ FINAL
3 DARRERES XIFRES DNI I
LLETRA
MOHAMED EL YOUNOSSI

TOTAL

VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ

5,85

FRANCISCO SALA QUINTANA

5,25

LORENZO LOZANO GARCIA

5

FELIPE CHACON SERRANO

5

ANTONIO MORENO GARCIA

3,85

ANDREU AXEL GARCIA SANTOJA

2,50

11

Pel que fa als dos aspirants que han resultat empatats amb una valoració de 5 punts
respectivament, les bases generals estableixen a l’apartat 11è que, en cas d’empat en la
puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més
alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de l’aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la prova o exercici de caràcter pràctic.
No obstant, atès que en el present procés selectiu les bases especifiques no preveuen la
realització d’exercicis teòrics ni pràctics, i el resultat obtingut per ambdós aspirants en la
prova de català és el mateix, d’apte, sense que hi hagi una puntuació específica per a
aquesta prova, el Tribunal ha optat per adoptar com a criteri de desempat la documentació
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complementària aportada per cadascun dels aspirants al procés selectiu susceptible de ser
valorada com a mèrit.
I, en aquest sentit, el Sr. Lozano aporta cursos formatius que, tot i que per la seva durada
en nombre d’hores no poden ser susceptibles de puntuació, sí que constitueixen un factor
diferenciador d’aquest com a aspirant que acredita aptituds en més d’un camp, a diferència
del Sr. Chacón, el qual no ha aportat cap documentació susceptible de ser valorada pel
Tribunal en cap de la resta d’aparats diferents del d’experiència professional.
PROPOSTA DE PERSONES ASPIRANTS APROVADES
El Tribunal efectua una PROPOSTA de la llista de les persones aspirants que han resultat aptes
ordenada segons les puntuacions que han obtingut decreixentment tal i com figura literalment
transcrita en l’apartat de puntuació final anterior, per a formar part de la borsa de treball de
personal d’oficis i subaltern per a cobrir les possibles substitucions i/o baixes i vacants, per
rigorós ordre de puntuació, dels llocs de treball que s’indiquen a l’Annex I de les bases
especifiques, i remet una còpia d’aquesta acta a l’Alcaldia o Regidoria delegada.
I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, un cop llegida i trobada
conforme, és signada per tots els membres del Tribunal. Jo, la secretària, en dono fe, i
procedeixo a elevar la proposta a l’Alcaldia o Regidoria delegada per tal que resolgui, si s’escau,
en base a la proposta del Tribunal.
Manlleu, 18 de març de 2019

LA PRESIDÈNCIA

LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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