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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DE CONCURS DE 
MÈRITS I CAPACITATS PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL 
D'ENCARREGAT DEL SERVEI DE JARDINERIA, ADSCRIT A L'ÀREA DE MEDI 
AMBIENT.  
 
A Canet de Mar, 14 de juny de 2019 

 
A les 09:00 hores, es reuneix a la Sala Annexa de l'Alcaldia, de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, el Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la 
convocatòria  acordada per acord de la Junta de Govern Local de data 10 d'abril 
de 2019, per a la provisió d'un lloc de treball d'encarregat del servei de 
Jardineria, adscrit a  l'Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
  
Assisteixen: 
 
Presidenta:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
Vocals: MANUEL BLANCO DEL RIO 
 INES MALLEU GISPERT 
Secretària:    ROSER CUCURELL UBEDA   
 
 
Seguidament la secretària del tribunal passa llista de l'aspirant admès en el 
concurs per a la provisió del lloc de treball d'encarregat de Jardineria, el qual es 
troba present. 
 
 
Núm. d'ordre Núm de 

registre 
1 2019/3747 

 
 
Seguidament el tribunal, valora els mèrits degudament presentats i acreditats per 
l'aspirant presentat, obtenint-se les puntuacions següents: 
 

Aspirant Serveis prestats Formació TOTAL 
2019/3747 5 1,88 6,88 

 
 
Seguidament es procedeix a efectuar l'entrevista prevista a les bases de la 
convocatòria, per valorar  l'adequació i idoneïtat del candidat per a realitzar les 
tasques i funcions pròpies del lloc. 
 
Una vegada efectuada l'entrevista, el tribunal atorga la puntuació següent: 
 

Aspirant Entrevista 
2019/3747 3 
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Una vegada efectuades totes les fases del procés selectiu, es procedeix a sumar 
les puntuacions obtingudes per l'aspirant a totes elles, amb el resultat següent: 
 
 

Aspirant Concurs de mèrits Entrevista TOTAL 
2019/3747 6,88 3 9,88 

 
A la vista de les puntuacions atorgades, el tribunal encarregat de valorar el 
concurs de mèrits i capacitats convocat per acord de la Junta de Govern Local de 
data 10 d'abril de 2019, per a la provisió d'un lloc de treball d'encarregat del 
servei de Jardineria, adscrit a l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, proposa a l'Alcaldia per ocupar el lloc de treball abans esmentat, a 
l'aspirant titular de la sol·licitud núm. 2019/3747. 
 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del 
Tribunal  amb mi la secretària, que certifico. 
 


