ACTA DE CELEBRACIÓ DE LES ENTREVISTES DEL PROCÉS SELECTIU
PER COBRIR 1 PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ EDUCADOR/A SOCIAL (DOGC
7658 de 6-7-2018 amb CVE-DOGC-A-18183146-2018 i BOP de 6-7-2018 amb
CVE 2018026604)

Reunits a les 9:30 hores del dia 4 d’abril de 2019, al Casal de Cultura de Sant
Climent de Llobregat: el President del Tribunal, Sr. Ubaldo Fernández Rodríguez,
secretari-interventor acctal., la Secretària del Tribunal, Sra. Mª Carmen Cavero
Sánchez, funcionària adscrita a l’àrea de secretaria, Vocals: La Sra. Rosa Puchal
Usuriaga de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, La Sra. Ester
Uceda Molera, funcionària de carrera d’aquesta corporació i com assessores la
Sra. Olivia González Fernández, coordinadora de l’Àrea Bàsica del Consell
Comarcal del Baix Llobregat (amb veu però sense vot) i, la Sra. Isabel Maria
Cortés Cabañas, treballadora social d’aquesta corporació (amb veu però sense
vot).
El senyor president dona per iniciada la sessió.
Els candidats presentats són:
ASPIRANTS PRESENTATS:

NÚM.
1
2
3
4
5

DNI
9013X
2853A
6011X
1421J
0655M

El tribunal d’acord amb la clàusula setena de les bases de la convocatòria ,
procedeix a realitzar l’entrevista que permetrà valorar els seus coneixements i
que es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts.
La aspirant amb DNI 1421J aporta el CV en el moment de realitzar l’entrevista,
ja que el Tribunal ha detectat que fins ara no li havien requerit.
Els resultats de l’entrevista, que es qualificarà de 0 a 5 punts, és el següent:

NÚM.
1
2
3
4
5

DNI
0655M
6011X
2853A
9013X
1421J

Puntuació
sobre 5
punts

5.00
4.50
3.94
3.75
1.00

A continuació els membres del tribunal procedeixen a valorar els mèrits
professionals d’acord amb l’establert a la clàusula setena a) de les bases de la
convocatòria. Es detecta que només una de les aspirants ha presentat l’informe
de vida laboral. Aquest es imprescindible per poder valorar l’experiència
professional dels anys treballats o fracció igual o superior a 6 mesos, fins a un
màxim de dos punts. Donat que a les bases no s’havia requerit l’esmentat
informe, el tribunal per les raons argumentades i, amb objectivitat, proposa
atorgar un termini de tres dies hàbils a la resta d’aspirants per tal que puguin
presentar-lo i així poder valorar en igualtat de condicions a tots/es les aspirants.
Per últim, es convoca únicament als membres del tribunal a realitzar la valoració
de mèrits el proper dia 29 D’ABRIL A LES 9.30 H, al Casal de Cultura
municipal.
La presidència dona per finalitzada la sessió a les 13’45 h del dia 4 d’abril de
2019, i estenc la present acta la qual, una vegada llegida i trobada conforme, és
signada per tots els membres del tribunal, davant la secretaria del tribunal, en el
lloc i la data expressats.
Sant Climent de Llobregat, a 4 d’abril de 2019
El President., Ubaldo Fernández Rodríguez
La Secretària del Tribunal, Mª Carmen Cavero Sánchez
Vocals:
La Sra. Rosa Puchal Usuriaga, designada per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
La Sra. Ester Uceda Molera, funcionària de carrera d’aquesta Corporació
La Sra. Olivia González Fernández, Coordinadora de l’Àrea Bàsica del Consell
Comarcal del Baix Llobregat (amb veu però sense vot)

La Sra. Isabel Maria Cortés Cabañas, treballadora social d’aquesta Corporació
(amb veu però sense vot)
La Sra. Anna Monzonís Griñán, en qualitat de representat sindical dels
treballadors (amb veu però sense vot).

