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ACTA – TÈCNIC/A DE RISCOS LABORALS – ORDRE DE PREFERÈNCIA 2017
A Cornellà de Llobregat, a les 9:00 hores del dia 18 de setembre de 2017, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es constitueix el Tribunal que ha de jutjar la
convocatòria per establir l’ordre de preferència per cobrir interinament llocs de treball
corresponents a les places vacants de Riscos Laborals, pertanyents a l’Escala de l’Administració
Especial, Sots – Escala de Serveis Especials, Grup A-2, i/o absències dels seus titulars, que es
puguin produir durant un període màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, 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
funcionari, i fins que no s’hi reincorpori el seu 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 19 de maig de 2017; integrat pels següents membres:

PRESIDENT:

SR. BENJAMÍN GARCÍA ANGOSTO

VOCALS:

SRA. PATRICIA SCHMITT IÑIGUEZ
SR. JUAN CARLOS DE LOS SANTOS GUERRERO
SR. JORDI MACARULLA TARRÉS

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, el senyor Juan Ramon Torres Blanco.
Una vegada constituït el Tribunal, i essent les 9:30h., es procedeix
personalitat dels aspirants admesos, havent-se presentat:
COGNOMS

NOM

ESPAÑOL ESQUIROL

MERITXELL

FALGUERAS PERELLÓ

OSCAR

GRANADAL GÁLVEZ

ANA BELEN

a comprovar

la

Tot seguit s’inicia el primer exercici que consisteix en la realització d’un examen de
coneixements teòrics dels temes relacionats amb el temari de l’Annex II de les Bases, la prova de
preguntes amb resposta tancada. La puntuació es valorarà de 0 a 10 punts i te caràcter eliminatori.
La puntuació mínima per a superar la prova serà de 5 punts.
Un cop finalitzada la prova, el Tribunal es reuneix per valorar els exercicis realitzats,
atorgant la següent puntuació:

COGNOMS

NOM

PRIMERA PROVA

ESPAÑOL ESQUIROL

MERITXELL

8,40

FALGUERAS PERELLÓ

OSCAR

9,20

GRANADAL GÁLVEZ

ANA BELEN

7,20
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Notificada la puntuació de la primera prova, els aspirants són t per dur a terme la següent
prova que consisteix en la resolució de dos supòsit pràctics relacionat amb el contingut del temari
de l’Annex II de les Bases.
La puntuació es valora de 0 a 10 punts i te caràcter eliminatori. La puntuació mínima per
superar la prova serà de 5 punts.
Quan són les tretze hores i 10 minuts, el Tribunal suspèn les seves actuacions,
determinant tornar a reunir-se el dia 15 de novembre de 2017, per continuar amb el procés
selectiu.
A les 10 h. del dia 15 de novembre, es reuneix el Tribunal, amb els mateixos membres que
el van constituir, per dur a terme la valoració de la prova pràctica.
El Tribunal atorga la puntuació següent:
COGNOMS

NOM

SEGONA PROVA

ESPAÑOL ESQUIROL

MERITXELL

FALGUERAS PERELLÓ

OSCAR

GRANADAL GÁLVEZ

ANA BELEN

No apta
7,35
No apta

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.

COGNOMS

NOM

FALGUERAS PERELLÓ

OSCAR

PER INGRÈS
ADMINISTRACIÓ
LOCAL
a)
b) c)
TOTAL

PER SERV. PRESTATS
FUNCIONS RELACION.

PER TITULACIONS
RELACIONADES

a)

a)

0.00

b)

c) TOTAL
0.00

0.50

b)

CURSETS

TOTAL
0.50

TOTAL
0.40

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

COGNOMS

NOM

FALGUERAS PERELLÓ

OSCAR

PUNTUACIÓ TOTAL
17,45

A la vista dels resultats el Tribunal finalitza les seves actuacions, al no ser altre l'objecte de
la sessió, a les 11:30 h. del dia 15 de novembre 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.

0.90

