ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, AVALUACIÓ DELS MÈRITS I
ENTREVISTA DE LES PERSONES ASPIRANTS EN EL PROCÉS SELECTIU
CONVOCAT PER COBRIR UNA PLAÇA DE DINAMITZADOR/A
SOCIOCULTURAL.A Vilobí del Penedès, a les 12:30 hores del dia 11 de juliol de 2022, es reuneix a
la Sala de sessions de la Casa consistorial el tribunal qualificador del procés
selectiu convocat per cobrir una plaça de dinamitzador/a sociocultural amb
contracte laboral indefinit, d’acord amb la convocatòria aprovada per resolució
de l’alcaldia del dia 19 de maig de 2022.
El tribunal és integrat per les persones següents:
Presidenta: Maria del Carme Piñas Delgado, secretària-interventora de la
corporació.
Vocal designada per l’Escola d’Administració pública de Catalunya: Marta Romera
Nicolàs.
Vocals designades per l’ajuntament de Vilobí del Penedès:
-

Roser Montserrat Raspall, educadora social del Consell comarcal de l’Alt
Penedès.
Aida Gil Martí, tècnica d’administració general de l’ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues.

Secretària: Gemma Suriol Olivella, auxiliar administrativa de l’ajuntament de
Vilobí del Penedès.
Les membres del tribunal prenen possessió dels seus càrrecs amb expressa
acceptació de les obligacions i drets que els són inherents, i es declara
formalment constituït, d’acord amb les Bases de la convocatòria i la legislació
vigent, amb el quòrum suficient per a aquest acte.
L’única persona aspirant ha acreditat prèviament el coneixement de la llengua
catalana nivell C1.
Seguidament, el tribunal passa a puntuar l’exercici de la fase d’oposició amb 38
punts, que superen la puntuació mínima requerida de 20 punts. A continuació es
valoren els mèrits al·legats per la persona aspirant i a realitzar l’entrevista
individual.

Acabada l’entrevista, el tribunal realitza el còmput de la puntuació obtinguda,
d’acord amb el barem que figura en les bases de la convocatòria, resultant el
següent:
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30,18

En conseqüència, el tribunal proposa a l’alcalde-president de la corporació la
contractació de la persona candidata amb registre d’entrada número 708.
I perquè consti i doni lloc als efectes oportuns, s’estén la present acta essent les
14:00 hores, la qual, una vegada llegida i trobada conforme, és signada per totes
les membres del tribunal, amb mi la secretària que dono fe de l’acte.
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