Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

ACTA – TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A – ORDRE DE PREFERÈNCIA 2016

A Cornellà de Llobregat, a les 9:00 hores del dia 11 de gener de 2017, a la Sala de Plens
d’aquest Ajuntament, es constitueix el Tribunal que ha de jutjar la convocatòria per establir l’ordre
de preferència per cobrir interinament absències o vacants de Tècnic/a superior Enginyer/a, que
es puguin produir com a conseqüència 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
funcionari, i fins que no es reincorpori el titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema
legalment establert a l’efecte, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada
el dia 21 d’octubre de 2016.
El Tribunal està integrat pels membres següents:

PRESIDENTA :

SRA. MARIA LUZ ARAUJO CANTÓN

VOCALS :

SR. JOAQUIN MORALES GONZÁLEZ
SR. CARLOS GONZÁLEZ CAYUELA
SR. BENJAMÍN GARCÍA ANGOSTO
SRA. LAURA PÉREZ GÁLVEZ

SECRETARI :

SR. JESÚS CHACÓN MURILLO

En la present convocatòria assisteix en representació de la Junta de Personal per formar
part del tribunal, amb dret a veu però sense vot, la senyora Francisca García Méndez.
Una vegada constituït el Tribunal, i essent les nou hores i trenta minuts, es procedeix a
comprovar la personalitat dels aspirants admesos, havent-se presentat:

COGNOMS

NOM

BARRAU ARCAS
CHAO CASTRO
DURAN FERRER
GEREZ ALONSO
LEAL SALVADOR
MARTÍNEZ MORENO
MIR GRACIA
MORENO CASTELLANA
MORENO HERAS
VIVES ESPINAL

INMACULADA GLORIA
MARIA ELENA
ORIOL
MARIO
JORGE
ANTONIO
IGNASI
PAU
MANUEL
SOL-MACIÀ

Tot seguit es realitza la prova pràctica que consisteix en respondre per escrit la proposta
presentada per portar a terme un projecte relacionat amb les funcions a desenvolupar, valorant els
coneixements descrits en les bases. 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.
A les dotze hores amb quaranta-cinc minuts finalitza la prova. A les dotze hores i
cinquanta minuts el Tribunal acorda suspendre les seves actuacions i determina tornar a reunir-se
el dia 12 de gener a les deu hores, per continuar amb el procés selectiu.
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A les 10 hores del dia 12 de gener de 2017, es reuneix el Tribunal per valorar els exercicis
realitzats. Així, un cop examinada la prova realitzada, s’atorga la puntuació següent:

COGNOMS

NOM

BARRAU ARCAS
CHAO CASTRO
DURAN FERRER
GEREZ ALONSO
LEAL SALVADOR
MARTÍNEZ MORENO
MIR GRACIA
MORENO CASTELLANA
MORENO HERAS
VIVES ESPINAL

INMACULADA GLORIA
MARIA ELENA
ORIOL
MARIO
JORGE
ANTONIO
IGNASI
PAU
MANUEL
SOL-MACIÀ

PUNTUACIÓ PRIMERA
PROVA
6,16
No apta
No apte
No apte
5,82
7,37
No apte
No apte
No apte
5,00

D’acord amb el punt 3.2 de la Base Tercera de les Bases Reguladores, la puntuació
mínima per superar la prova serà de 5 punts.
Continuant amb el procés selectiu i d’acord amb les bases, la segona prova eliminatòria de
la fase d’oposició consisteix en una entrevista per valorar les competències professionals de cada
candidat que hagin superat el primer exercici.
Aquesta prova és eliminatòria i es puntuarà fins a un màxim de 10. La puntuació mínima
per superar aquesta prova és de 5 punts.
Es decideix convocar als aspirants per realitzar aquesta prova el dia divuit de gener a les
deu hores, amb un temps de mig hora per entrevista.
Quan són les catorze hores el Tribunal decideix aixecar la sessió i determina tornar a
reunir-se el dia divuit de gener a les nou hores i quaranta-cinc minuts per continuar amb el procés
selectiu.
A les nou hores i quaranta-cinc minuts del dia divuit de gener de 2017, es reuneix el
Tribunal per iniciar les entrevistes als aspirants.
Com a conseqüència de l’agenda del senyor Benjamín García Agosto, el Tribunal es
constitueix amb la persona designada per suplent:

PRESIDENTA :

SRA. MARIA LUZ ARAUJO CANTÓN

VOCALS :

SR. JOAQUIN MORALES GONZÁLEZ
SR. CARLOS GONZÁLEZ CAYUELA
SRA. PATRÍCIA SCHMITH IÑIGUEZ
SRA. LAURA PÉREZ GÁLVEZ

SECRETARI :

SR. JESÚS CHACÓN MURILLO
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Es comença la prova cridant al primer candidat a les deu hores. Un cop entrevistats tots
els candidats, el Tribunal atorga la següent puntuació:

COGNOMS

NOM

ENTREVISTA

BARRAU ARCAS
LEAL SALVADOR
MARTÍNEZ MORENO
VIVES ESPINAL

INMACULADA GLORIA
JORGE
ANTONIO
SOL-MACIÀ

8,00
7,00
8,00
7,00

Seguint amb el procés selectiu i revisada la documentació, el Tribunal comprova que els
aspirants han acreditat tenir els coneixements del nivell de suficiència de Català (Nivell C).
D’acord amb les bases la fase de concurs no és eliminatòria i a continuació es procedeix a
la valoració dels mèrits d’acord al punt 3.1 de les Bases.

EXPERIENCIA
PROFESSIONAL /
SERVEIS PRESTATS
a)

Experiència en el
FORMACIO ESPECIFICA
comandament i
direcció de personal

b)

Sector Sector TOTAL
Sector públic o privat
privat públic

COGNOMS

NOM

BARRAU ARCAS

INMACULADA G.

2,6

LEAL SALVADOR

JORGE

2,07

MARTÍNEZ MORENO

ANTONIO

1,6

VIVES ESPINAL

SOL-MACIÀ

3,58

1,6

4,2

Pla
Autoprotecció

Nivell
Nivell TOTAL TOTAL
Avançat Bàsic

1,5

0,75

2,25

2,07
4,63

5

6,45
2,07

2

7

3,58

3,58

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

NOM

PUNTUACIÓ FINAL

MARTÍNEZ MORENO

ANTONIO

22,37

BARRAU ARCAS

INMACULADA GLORIA

20,61

VIVES ESPINAL

SOL-MACIÀ

15,58

LEAL SALVADOR

JORGE

14,89

A la vista dels resultats el Tribunal finalitza les seves actuacions, al no ser altre l'objecte de
la sessió, a les tretze hores del dia 18 de gener de 2017, 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.

