Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

ACTA – REVISIÓ MÈRITS CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE GESTIÓ PÚBLICA /
INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA – ORDRE DE PREFERÈNCIA 2017
A Cornellà de Llobregat, a les 10:30 hores del dia 19 de juliol de 2017, a la Sala de
Reunions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es reuneix el Tribunal que va jutjar la
convocatòria per establir l’ordre de preferència per cobrir interinament absències o vacants del
llocs de treball referits a les places de Tècnic/a de Gestió Pública i d’Inspecció Tributària.
El tribunal està integrat pels següents membres:

PRESIDENTA:

SRA. LAURA PÉREZ GÁLVEZ

VOCALS:

SRA. ANA BELÉN MOREJON GÓMEZ
SRA. PATRICIA SCHMITT IÑIGUEZ

SECRETARI:

SR. JESÚS CHACÓN MURILLO

L’objecte de la sessió és procedir a la revisió sol·licitada per dues participants de la
convocatòria indicada, les quals han demanat la revisió de la puntuació atorgada. Les persones
interessades són:
-

Juana Amador Paloma
Bàrbara Serna Gimeno

Tot seguit es dona lectura de les instàncies rebudes als efectes d’atendre la petició de
revisió de mèrits, els membres del Tribunal procedeixen a valorar de nou les puntuacions
obtingudes segons els mèrits presentats, concretant-les de la següent forma:
1.- Sra. Juana Amador Palomar, en referència a les al·legacions sobre la puntuació de
l’apartat (B), es desestima la petició perquè no es pot tenir en compte la documentació aportada
fora de termini.
2.- Sra. Bàrbara Serna Gimeno, en referència a les al·legacions sobre la puntuació per
servies prestats, apartat (B), i sobre la puntuació dels cursos, apartat (D), es desestimen les
peticions perquè els cursos que va aportar són crèdits que formen part de la titulació que dóna
accés al procés selectiu, ni tampoc es poden valorar mèrits no presentats dins del període
establert.
Finalment acabada la revisió de tota la documentació es comprova que no hi ha motiu per
la modificació de la puntuació, per tant es mantenen els resultats.
I no sent altre l’objecte de la reunió, el Tribunal finalitza les seves actuacions i s’aixeca la
present acta per fer constar les seves actuacions considerant les al·legacions presentades, a les
11:00 hores del dia 19 de juliol de 2017; signant la present acta tots els assistents, juntament amb
mi, el Secretari del Tribunal que ho certifico.

