EDICTE
Es fa pública l’Acta del Tribunal Qualificador de Constitució d’ una borsa de treball per a formalitzar per
realitzar contractacions temporals i de relleu al personal de neteja de l’ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues:
Codi expedient:

1458 0001 2018

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A
FORMALITZAR PER REALITZAR CONTRACTACIONS TEMPORALS I DE RELLEU AL PERSONAL
DE NETEJA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
A Sant Cugat Sesgarrigues, a les 09:00 hores del dia 4 d’octubre de 2018, els membres que integren el
tribunal qualificador, de la convocatòria núm. 1458 0001 2018, es reuneixen a les dependències de
l’Ajuntament, a l’efecte d’avaluar la selecció per concurs de mèrits, amb fase d’apreciació de la capacitat,
per a la creació i funcionament d’una borsa de treball, amb la finalitat de contractar personal, en règim
laboral temporal, per a substituir, en els supòsits de màxima urgència, al personal de neteja de
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per possibles baixes per incapacitat temporal (IT), i/o per altres
incidències.
La present convocatòria es regeix per:
-

-

Bases generals per la creació i funcionament de les borses de treball per a contractacions
laborals temporals i/o nomenaments d’interins/es de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues,
aprovades pel Ple de 18 setembre de 2013 i publicades al BOPB de 19 de novembre de 2013 i al
DOGC núm. 6500, de 13 de novembre de 2013.
Bases específiques que han de regir la convocatòria per a la formació de la borsa de treball,
aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 3 d’abril de 2018 i publicades al
BOPB de 4 de maig de 2018 i al DOGC núm. 7615, de 9 de maig de 2018.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL ASSISTENT
- President: Sr. César Flecha Sebastián
- Vocals:
Un/a representant de serveis socials bàsics: Sra. Berta Blanco Roca
•

Un/a tècnic/a de Nou Set especialista en la selecció de personal: Sra. Anna Salamé Álvarez

- Actua de seretari/ària: Arcadi Corominas Baig
Es declara constituït el tribunal atès que el nombre de membres assistents no és inferior al quòrum mínim
establert.
INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
Aspirants admesos presentats
Núm. Registre
2018-001432
2018-001490

Data
16/05/2018
22/05/2018

Nom i Cognoms
G.M.B
I.M.A.

DNI/NIE
...391A
...561T

www.santcugatsesgarrigues.cat
Sant Antoni, 31 – Tel. 93 897 01 03 – Fax 93 897 06 90 – E-mail st.cugats@diba.cat - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues

1

FASE DE VALORACIÓ DE MÈRITS DELS ASPIRANTS, En aquesta fase de concurs el tribunal
qualificador valora els mèrits que al·leguen i proven documentalment els/les aspirants. Només es podran
al·legar, i provar documentalment, mèrits referits com a màxim, a la data de finalització del termini de
presentació d’instàncies i el tribunal qualificador tan sols podrà valorar mèrits amb referència a
l’esmentada data. La valoració s’efectuarà assignant a cadascun dels mèrits els punts que li puguin
correspondre, fins a un màxim de 7 punts.
VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANTS FINS A UN
MÀXIM DE 7 PUNTS
Formació específica la realització en els últims 5 anys dels
cursos de formació, degudament acreditats, relacionats amb
les tasques pròpies del lloc de treball a ocupar
Màxim de 3 punts
Serveis efectius
prestats a
l’Administració
Pública o en
empreses vinculades
a un contracte de
serveis
d’una Administració
Pública com a
personal de neteja
d’equipaments
públics,
màxim de 2,50
punts, a raó de 0,25
punts per cada mes
complert treballat.
Nº

Màxim de 1,50
punts,
a raó de 0,25
punts per cada
mes complert
treballat

Cursos d’assistència:

Cursos de
durada igual o
inferior a 20
hores: 0,20
punts

Cursos de
durada de 21
hores a 40
hores: 0,40
punts

Cursos de
durada de
41 hores a
60 hores:
0,60 punts

Cursos de
durada
superior a 60
hores: 0,80
punts

NOM

Nº REGISTRE

COGNOMS

2018-001432

Marcos Bermúdez

Gema

2018-001490

Montesinos Amado

Isabel

1.
2.

Experiència
professional en
l’àmbit privat
desenvolupant
tasques similars
amb les funcions
pròpies al lloc
de treball a cobrir

0,25

1,50

0,50

1,50

Avaluats els mèrits, les puntuacions obtingudes són les següents:
Mèrits
Núm. Registre
2018-001432
2018-001490

Data
16/05/2018
22/05/2018

Nom i Cognoms
G.M.B
I.M.A.

Punts
1,75
2,00

VALORACIÓ DE CAIRE SOCIAL, En aquesta fase de concurs el tribunal qualificador valora la situació
social de l'entorn familiar i econòmic del sol·licitant. Aquesta valoració tindrà caràcter sumatori i no
excloent i tindrà en compte els següents criteris:
- Persones treballadores desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació al servei públic
d'ocupació, que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur, o hagin esgotat
aquest subsidi en el moment de la presentació de l'oferta d'ocupació. Es valorarà amb 1,5 punt.
- Treballadors/es desocupats/es en situació d’atur de llarga durada. S'entén com a persona desocupada
de llarga durada la que es troba en situació d'atur de més d'un any. Es valorarà amb 1,5 punt.
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Cap de les persones aspirants presenta una situació que li generi puntuació.

ENTREVISTA PERSONAL, fins a un màxim de 5 punts.
Realitzades les Entrevistes el Tribunal acorda realitzar la puntuació següent:
Núm. Registre
2018-001432
2018-001490

Data

Nom i
Cognoms
G.M.B
I.M.A.

16/05/2018
22/05/2018

Punts
5,00
4,50

CONCLUSIÓ:
El tribunal estableix l’ordre decreixent de la borsa de treball de personal de neteja de l’Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues, determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents fases, segons
aquest ordre:
Núm.
Registre

2018001432
2018001490

Data

16/05/20
18
22/05/20
18

Nom i
Cognoms

Fase de
valoració de
mèrits dels
aspirants

Entrevista
Puntuació

G.M.B

1,75

5,00

Total
6,75

I.M.A.

2,00

4,50

6,50

Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d'òrgans col·legiats
dependents de l'alcalde de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot
interposar recurs d'alçada davant l'alcalde de l'ajuntament en el termini i amb els efectes que estableixen
els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les
administracions públiques.
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