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d’una borsa de treball, de Tècnic/a mitjà/ana de Joventut de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
Identificació de la sessió
Data:

11/02/2019

Hora:

De 09.00 h a 09.15 h

Lloc:

Ajuntament de Caldes de Montbui

Assistents
. Victòria Herrero Herrero

Presidenta del Tribunal

. Mireia Bejarano Bartomeus

Vocal del Tribunal

. M. Carme Sampera Pastor

Secretària del Tribunal

Ordre del dia
Únic. Resolució de la sol·licitud de revisió de la puntuació de meritis al·legats.
Desenvolupament de la sessió
1. La secretaria del tribunal dona compte de l'escrit presentat pel senyor Gerard Martínez Garcia el dia 7 de
febrer de 2019 al registre general de l'Ajuntament, amb el número d’Assentament de l’AUPAC E/1782/2019,
demanant la revisió de la puntuació que se li ha atorgat en la valoració del concurs de Mèrits
2.Es revisa l’expedient de la persona interessada i la documentació que hi figurava i es constata que la
documentació objecte de la sol·licitud de la revisió no constava dins de l’expedient el dia en que es va fer la
valoració de mèrits del procés selectiu.
3. Es posa de manifest el fet a l’Àrea de Recurs Humans de l’Ajuntament i verifiquen que per un error no es
va incloure l’esmentada documentació i es procedeix a la seva inclusió.
4. Una vegada inclosa a l’expedient la documentació presentada per l'interessat dins del termini i per tant
esmenat l’error per part del Departament de Recursos Humans el tribunal procedeix a la seva valoració.
Acords
1. Revisats els nous documents que figuren a l'expedient, el tribunal acorda estimar l'al·legació presentada
pel senyor Gerard Martínez Garcia i corregir el resultat final de l’acta del procès selectiu una vegada
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valorada la documentació aportada, amb una puntuació de 0,30 en la valoració de mèrits de formació a la
fase del concurs.
2. Modificar la puntuació de l’acta del resultat final del procés selectiu, quedant de la manera següent, sense
que alteri l’ordre final dels aspirants:
OPOSICIÓ
NOM

Prova
escrita

Prova

CONCURS

Prova

escrita temari pràctica

Prova

Valoració

Valoració Entrevista totals

Català

de Mèrits

de Mèrits curricular

temari

específic

professional formació

Arteaga Pérez, Verònica

general
5,50

7,50

8,00

exempt/a

5,00

2,90

2,00

30,90

Martínez Garcia, Gerard

6,50

6,00

5,50

exempt/a

0,00

0,30

1,50

19,80

Nacher Pueyo, David

5,00

6,00

7,00

exempt/a

0,00

3,30

2,00

23,30

Rodríguez Fernández, Raquel

7,00

5,00

5,00

exempt/a

0,00

3,60

1,00

21,60

Caldes de Montbui, 11 de febrer de 2019

Presidenta del Tribunal

Vocal

F_CONVFIRMA_CO1

F_CONVFIRMA_CO2

Signat digitalment per:
Tècnic Educació
Maria Victoria Herrero Herrero
11-02-2019 10:15

Signat digitalment per:
Tècnic Serveis Socials
Mireia Bejarano Bartomeus
11-02-2019 10:54

Secretària del Tribunal
F_CONVFIRMA_CO3
Signat digitalment per:
Secretària de la sessió
Carme Sampera Pastor
11-02-2019 11:00
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