Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

ACTA – TÈCNIC/A DE SO – ORDRE DE PREFERÈNCIA 2016
A Cornellà de Llobregat, a les 9:00 hores del dia 5 de juliol de 2016, a l’ estudi principal de
Ràdio Cornellà es constitueix el Tribunal que ha de jutjar la convocatòria aprovada per acord de la
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 d’abril de 2016.
La finalitat d’aquesta convocatòria es establir l’ordre de preferència per cobrir interinament
absències o vacants de Tècnic/a de So que es puguin produir com a conseqüència de que no hi
hagi titular o que aquest tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de llicencia, comissió de
servies o excedència, en regim de personal laboral, i fins que no es reincorpori el titular o es
proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l’efecte.
El Tribunal està integrat pels següents membres:

PRESIDENT :

SR. BENJAMÍN GARCÍA ANGOSTO

VOCALS :
SR. DANIEL SERAROLS SÁNCHEZ
SR. VÍCTOR OLIVERAS PALLAROLA
SRA. PATRÍCIA SCHMITT IÑEGUEZ
SECRETARI :

SR. JESÚS CHACÓN MURILLO

ASSESSORA
DEL TRUIBUNAL: SRA. MIREIA NAVARRO GIMÉNEZ

En la present convocatòria assisteix per formar part del tribunal, amb dret a veu però
sense vot el senyor Juan Ramon Torres Blanco en qualitat de representant de la Junta de
Personal de l’Ajuntament de Cornellà i dels seus organismes autònoms.
Una vegada constituït el Tribunal, a les nou hores i trenta minuts, es procedeix a
comprovar la personalitat dels aspirants admesos.
Els aspirants són:
COGNOMS

NOM

BELINCHÓN POLEY
FORT PI
MORALES LLORÁ
PAREDES QUEROL
POLO MILLAN
VELA GARCÍA

FRANCISCO JOSÉ
MARC
OSCAR
JOAN
MIGUEL ANGEL
LUIS JACINTO

Tot seguit, quan són les 9:45 hores s’inicia la primera prova realitzada a l’Estudi de Ràdio
Cornellà amb la taula de so AEQ model BC2500 i l’ordinador amb software GDSNET.
La puntuació d’aquesta prova es valora de 0 a 10 punts i té caràcter eliminatori. La
puntuació mínima per superar la prova és de 5 punts.

1

A les 12:00 hores finalitza la prova i el Tribunal es reuneix per valorar els exercicis
realitzats, atorgant la següent puntuació:

COGNOMS
BELINCHÓN POLEY
FORT PI
MORALES LLORÁ
PAREDES QUEROL
POLO MILLAN
VELA GARCÍA

NOM
FRANCISCO JOSÉ
MARC
OSCAR
JOAN
MIGUEL ANGEL
LUIS JACINTO

PUNTUACIÓ PRIMERA PROVA
5.00
8.75
No apte
No apte
Es retira
6.00

D’acord amb les bases de la convocatòria, han superat la prova els aspirants que han
obtingut una puntuació mínima de cinc punts.
Continuant amb el procés selectiu i d’acord amb les bases, “El tribunal podrà establir la
realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat dels candidats per desenvolupar les
funcions del lloc de treball vacant”, a la vista dels resultats. En aquest cas el Tribunal no ho
considera necessari.
A continuació, seguint amb el procés selectiu, es comprova que els aspirants han acreditat
tenir els coneixement del nivell C de Català, a excepció del senyor Luis Jacinto Vela García que no
ho aporta.
El Tribunal acorda convocar a l’aspirant per efectuar la prova del nivell C de català, el dia
12 de juliol a les 10 hores a la Sala de Reunions de l’Ajuntament.

COGNOMS
VELA GARCÍA

NOM
LUIS JACINTO

PROVA CATALÀ
No presentat

Vist que el candidat no es va presentar a la prova, la qual té caràcter eliminatori, el
Tribunal considera que abandona el procés.
El dia 18 de juliol a les 10:00 hores es reuneix el Tribunal per continuar amb les seves
actuacions i es procedeix a la valoració dels mèrits dels aspirants d’acord amb la taula de mèrits
que consten en les Bases Generals, i que s’adjunta a la present convocatòria com Annex I.
Aquesta fase no és eliminatòria.
Revisats els mèrits el Tribunal atorga la següent puntuació.

PER INGRÈS
ADMINISTRACIÓ LOCAL
a)
b)
c)
TOTAL

COGNOMS

NOM

BELINCHÓN POLEY

FRANCISCO
JOSÉ

0.00

FORT PI

MARC

0.00

PER SERV. PRESTATS
FUNCIONS RELACION.
a)
b)
TOTAL
2

PER CURSETS I
TITULACIONS RELACIONAD.
a)
b)
c)
TOTAL

ALTRES
MÈRTIS

TOTAL

2

0.00

0.25

2.25

0.00

0.00
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Els aspirants que han superat totes les fases del procés són classificats per ordre de
puntuació, l’ordre queda determinat segons el total de punts obtinguts:

COGNOMS

NOMS

PUNTUACIÓ

BELINCHÓN POLEY

FRANCISCO JOSÉ

7.25

FORT PI

MARC

9.75

A la vista dels resultats el Tribunal finalitza les seves actuacions, al no ser altre l'objecte de
la sessió, a les 12 hores del dia 18 de juliol de 2016 i s’eleva la present acta als efectes de que
l’Òrgan Municipal competent adopti l’acord de designació en funció del resultat presentat, signant
la present acta tots els assistents, juntament amb mi, el Secretari del Tribunal que ho certifico.
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