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ACTA  DE  CONSTITUCIÓ  DEL  TRIBUNAL  I    VALORACIÓ  DE  CONCURS
OPOSICIÓ  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL
D'OFICIALS PRIMERA DE DIVERSOS PERFILS. 

A Canet de Mar, 6  de juny de 2019

A les  09:00  hores,  es  reuneix  al  Centre  de  Recerca  Tecnològica,  el  Tribunal
encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  acordada per acord de
la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2019, per a la constitució d’una
borsa de treball d'oficials primera de diversos perfils  de l’Ajuntament de Canet de
Mar. 
 
Assisteixen:

Presidenta: MONTSERRAT CARBONELL VILA 
Vocals: DANIEL CAMPOY FERNANDEZ

JOAQUIM ROVIRA FERNANDEZ
PERE ROURA RUSCALLEDA

Secretari:  ÀNGEL SILVA FERNANDEZ  

Hi assisteixen, sense veu ni vot dos representants del Comitè d'Empresa.

Seguidament el secretari del tribunal passa llista dels aspirants admesos en els
perfils d'oficial primera electricista i jardiner els titulars de les sol·licituds:

Núm
d’ordre

Núm de
registre

1 2019/3030
2 2019/3080

Els quals es troben tots presents

Seguidament  els  aspirants  passen  a  fer  la  part  teòrica  de  la  prova  tèorico-
pràctica,  consistent  en  resoldre  qüestionari  de  preguntes  amb  respostes
alternatives,  relacionades  amb  l'annex  de  les  bases  de  la  convocatòria  i  les
funcions del lloc de treball, en un temps màxim de 30 minuts.  

Una  vegada  finalitzada  la  realització  del  test,  el  tribunal  procedeix  a  la  seva
correcció i atorga les puntuacions següents: 

NÚM. REGISTRE PUNTUACIÓ

2019/3030 7,33

2019/3080 7,66

Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren
aptes tots els aspirants

Els aspirants declarats aptes es desplacen als tallers de Vil·la Flora, per dur a
terme la prova pràctica, consistent en realitzar treballs pràctics relacionats amb
les funcions del lloc de treball. La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10
punts.
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Una vegada finalitzada la prova pràctica, el tribunal  les puntuacions següents: 

NÚM. REGISTRE PUNTUACIÓ

2019/3030 7

2019/3080 No apte

Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts, es declaren no
aptes els aspirants que no han assolit aquest puntuació i queden eliminats del
procés selectiu.

A l’aspirant  declarat  apte,  se’l  requereix  per  tal  que  en el  termini  de  5  dies
naturals, comptadors a partir de la publicació d’aquesta acta a la web municipal,
presentin en el Registre Municipal (Oficina d’Atenció al Ciutadà, c/ Ample, 11 de
Canet de Mar) original i fotocòpia, de tots els mèrits que vulguin al·legar  i que no
hagin estat presentats prèviament.

Així mateix, se’l cita pel proper dijous dia 13 de juny, a les 09:00 hores, a la seu
de l’Ajuntament (c/ Ample, 11) per dur a terme l’entrevista, prevista a els bases
de la convocatòria. L’ordre de crida dels aspirants serà el del número de registre
d’entrada de la seva sol·licitud

De tot  el  que se n’estén la present proposta,  que signen els components del
Tribunal  amb mi el secretari, que certifico.
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