ANUNCI DEL RESULTAT DE LA REVISIÓ DE MÈRITS DEL PROCÉS SELECTIU DEL
PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA, GRUP C, SUBGRUP
C1, PEL PROCEDIMENT DE CONCURSOPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL
Exp. 2021/759

Vista l’acta de revisió de mèrits del Tribunal Qualificador de jutjar i decidir el concurs
oposició, per la provisió d’una plaça d’Administratiu/va, grup C, subgrup C1, pel
procediment de concurs–oposició i constitució d’una borsa de treball, convocat per
Resolució d’Alcaldia núm. 2021/249, de 12 de maig,
Es comunica,
PRIMER.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS
Es transcriu l’acta de la sessió del tribunal:
“A Teià, a 30 de setembre del 2021, es reuneix telemàticament el Tribunal encarregat
de jutjar i decidir el concurs oposició, per la provisió d’una plaça d’Administratiu/va, grup
C, subgrup C1, pel procediment de concurs–oposició i constitució d’una borsa de treball,
convocat per Resolució de l’Alcaldia núm. per Resolució d’Alcaldia núm. 2021/249, de
12 de maig.
Assisteixen els següents membres del Tribunal Qualificador:
President: Sr. Luis F. Martinez-Zurita Lacalle, Secretari acctal. de l’Ajuntament de Teià.
Vocals: Sra. Mònica Marcet Lafontana, Tècnica auxiliar del Consell Comarcal del
Maresme
Sr. Jordi Bonet Bruguera, Tècnic serveis econòmics d’Argentona.
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Sra. Anna Pigrau i Riera, Administrativa de l’Ajuntament de Caldes d’estrac, actuant
també com a Secretària
S’excusa la presència del Sr. Fabio Valbonesi Prieto, tècnic de l’Ajuntament de Calella,
en representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
El Tribunal procedeix a la revisió dels mèrits sol·licitada per l’aspirant CH.CH,M (RE
2021/3898), segons registre d’entrada núm. 2021-6054 de data 17 de setembre.
L’aspirant CH.CH,M (RE 2021/3898)va obtenir un resultat de 5,5 punts sobre 10 a la
valoració de mèrits, segons les puntuacions establertes a la base 7.2.2 de la
convocatòria. Un cop revisada la prova es proposa la puntuació de 6,5 punts entenent
que faltava valorar l’experiència laboral a l’Ajuntament de Teià adscrita com a
Administrativa (segons resolució d’alcaldia núm.62/2019 aportada per l’aspirant) dels
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períodes compresos entre el 04/02/2019 i el 24/11/2019 i el 01/01/2020 i el 07/06/2021
amb un total de 817 dies (2 anys sencers per 0.5)
Finalitzada la revisió, el Tribunal qualificador, per unanimitat dels seus membres, acorda
la modificació de la puntuació de l’aspirant CH.CH,M (RE 2021/3898):
R.E.

ASPIRANT

PROVA
PROVA
TOTAL
ENTREVISTA
TEÒRICA PRÀCTICA MÈRITS

2021/3898 CH.CH,M

9

8

6.5

1.5

PUNT.
FINAL
25

Aquesta revisió de puntuació final no modifica l’ordre de puntuació ni la proposta de
contractació formulada per aquest Tribunal del passat dia 16 de setembre.”
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SEGON.- Notificar l’acord del Tribunal mitjançant publicació en el tauler d’edictes i en la
plana web municipal, advertint-los que contra el mateix podran interposar, davant de
l’Alcaldia, recurs d’alçada en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació de l’edicte amb l’acord del Tribunal.
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