Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

ACTA – TÈCNIC/A MIG FISIOTERAPEUTA – ORDRE DE PREFERÈNCIA 2017

A Cornellà de Llobregat, a les 9.30 hores del dia 24 de juliol de 2017, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es constitueix el Tribunal que ha de jutjar la
convocatòria, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de
maig de 2017, per establir l’ordre de preferència cobrir interinament absències o vacants de
Fisioterapeuta en el centre municipal d’atenció precoç, 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 llicència, comissió de serveis o excedència, en règim de personal laboral, i fins que
no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert
a l’efecte.
Aquest Tribunal està integrat pels membres següents:

PRESIDENTA :

SRA. ANNA CABALLERO SANGLAS

VOCALS :
SR. BENJAMÍN GARCÍA ANGOSTO
SRA. MARGARITA BOERO SUGRAÑES
SR. RICARD BARNÉS TORRAS
SECRETARI:

SR. JESÚS CHACÓN MURILLO

Una vegada constituït el Tribunal, i quan són les deu hores, es procedeix a comprovar
la personalitat dels aspirants admesos i que s’han presentat:

COGNOMS

NOM

ALBARRAL BORRAS
AROCA LLORT
CARMONA TOMAS
CARRASCO LOPEZ
CASTRO CENTELLES
GARCIA GONZALEZ
HERRERA LLAMAS
JUSTICIA VEGA
LATORRE HERRANZ
RIPOLL I RAMIS
ROSA CEJAS
ZARAGOSI GARCIA

GEORGINA
MARTA
LAURA
MARIA DEL CARMEN
NOEMI
REBECA
MIRIAM
ESTHER
ANA MARIA
JOSEP VICENT
LAURA
NURIA

Tot seguit s’inicia el primer exercici que consisteix en la realització d’una prova tipus
test, amb resposta tancada sobre el temari de referència inclòs en l’Annex II de 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 serà de 5 punts.

Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

Essent les onze hores i deu minuts finalitza la prova, i el Tribunal acorda suspendre les
seves actuacions i reprendre-les per realitzar l’entrevista personal als candidats que han
superat la primera prova.
Un cop valorat el resultat de la primera prova realitzada, el Tribunal atorga la següent
puntuació:

COGNOMS
ALBARRAL BORRAS
AROCA LLORT
CARMONA TOMAS
CARRASCO LOPEZ
CASTRO CENTELLES
GARCIA GONZALEZ
HERRERA LLAMAS
JUSTICIA VEGA
LATORRE HERRANZ
RIPOLL I RAMIS
ROSA CEJAS
ZARAGOSI GARCIA

NOM
GEORGINA
MARTA
LAURA
MARIA DEL CARMEN
NOEMI
REBECA
MIRIAM
ESTHER
ANA MARIA
JOSEP VICENT
LAURA
NURIA

PUNTUACIÓ
No apta
No apta
No apta
No apta
5,25
No apta
No apta
No apta
No apta
No apte
No apta
No apta

Un cop comunicat els resultats als aspirants, el Tribunal continua amb les seves
actuacions per realitzar l’ entrevista a l’aspirant que ha superat la primera prova.
Finalitzada l’entrevista personal, el Tribunal atorga la següent puntuació.
COGNOMS
CASTRO CENTELLES

NOM
NOEMI

PUNTUACIÓ ENTREVISTA
6,00

D’acord amb les bases de la convocatòria, l’aspirant ha superat l’exercici ja que ha
obtingut una puntuació superior a cinc punts.
Continuant amb el procés selectiu i revisada la documentació, el Tribunal comprova
que l’aspirant acredita tenir els coneixements del nivell de suficiència de Català (Nivell C).
Seguidament el Tribunal procedeix a la valoració dels mèrits 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 INGRÉS A
L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL
COGNOMS NOM
a)
CASTRO
CENTELLES NOEMI

b)

PER SERVEIS
PRESTATS
FUNCIONS
RELACIONADES
c) TOTAL a)
b) c)
TOTAL
0.73

0,73

PER TITULACIONS PER
RELACIONADES
CURSETS

a)
0,25

b)

TOTAL TOTAL
0,25

0,20

TOTAL
1,18
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A continuació, es calcula la puntuació total obtinguda per l’aspirant, que és la següent:

COGNOMS

NOM

CASTRO CENTELLES

NOEMI

PUNTUACIÓ TOTAL
12,43

A la vista dels resultats el Tribunal finalitza les seves actuacions, al no ser altre l'objecte
de la sessió, a les dotze hores i trenta minuts del dia 24 de juliol 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.

