A les Borges Blanques, essent les 13:00 hores del dia 4 d’octubre de 2019, i
havent estat convocats prèviament els membres titulars i/o suplents, es
reuneix, en sessió constitutiva, el Tribunal Qualificador del concurs de mèrits,
que ha de qualificar la documentació presentada pels candidats i candidates
per cobrir una plaça d’un/a Educador/a social per al Centre Obert Casal Marino
de les Borges Blanques, en règim de personal laboral temporal i creació d’una
borsa de treball.
Càrrec

Titular

Presidenta

Núria Ciurana Moragues, funcionària de l’Ajuntament de les Borges
Blanques

Vocal

Tere Álvarez Sanvisén, funcionària de l’Ajuntament de les Borges
Blanques

Vocal

Marta Puigdemassa Noves, funcionària del Departament de Justícia,
designada a proposta de l’EAPC

Secretària

Tere Garanto Solsona, funcionària de l’Ajuntament de les Borges
Blanques

Ordre del dia:
1.- Fase de realització d’entrevistes
2.- Proposta de nomenament
3.- Configuració de la borsa de treball
En sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2019, aquest Tribunal va valorar
els mèrits al.legats i acreditats documentalment per les persones aspirants,
amb el següent resultat ordenat de major a menor puntuació obtinguda:
Núm.
d’ordre

Nom i cognoms

DNI

Puntuació obtinguda fase
de concurs

1

Nerea Falcó Fernández

78****38P

1,175

2

Sara Farré Macià

43****07F

0,00

En la mateixa sessió el Tribunal també va acordar realitzar la fase d’entrevista a
les dues aspirants ja que, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs,
mantenen possibilitat matemàtica d’obtenir la puntuació més alta del procés
selectiu, gràcies a la fase d’entrevista personal.
Desenvolupament de la sessió:
El Tribunal dona compte de la identitat de les aspirants que han passat a la
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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS DE MÈRITS PER
COBRIR TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL D’EDUCADOR/A
SOCIAL PER AL CENTRE OBERT CASAL MARINO, EN RÈGIM DE
PERSONAL LABORAL, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS I CREACIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL

fase d’entrevista, les quals han estat citades prèviament i procedeix a cridarles, per odre alfabètic, segons la llista feta pública a través de la web municipal.
Núm.
d’ordre
1

Nom i cognoms

DNI

Nerea Falcó Fernández

78****38P

2

Sara Farré Macià

43****07F

Fetes les entrevistes, el Tribunal procedeix a valorar el seu resultat, atorgant la
següent puntuació, d’acord amb els criteris establers en la base setena, apartat
tercer, de les bases de selecció:
Núm.
d’ordre

Aspirant

DNI

Puntuació obtinguda
en la fase d’entrevista

1

Nerea Falcó Fernández

78****38P

1,75

2

Sara Farré Macià

43****07F

0,75

Quadre resum de la puntuació total obtinguda pels/les aspirants, ordenada de
major a menor:

1 Nerea Falcó Fernández

78****38P

Puntuació en Puntuació en PUNTUACIÓ
la fase de
la fase
TOTAL
concurs
d’entrevista OBTINGUDA
1,75
2,925 punts
1,175

2 Sara Farré Macià

43****07F

0,00

Núm.
d’ordre

Nom i cognoms

DNI

0,75

0,75 punts

Primer.- Declarar que la persona que, havent superat el procés de selecció, ha
obtingut la millor puntuació ha estat la Sra. NEREA FALCÓ FERNÁNDEZ, amb
DNI 78****38P, amb 2,925 punts obtinguts.
Segon.- Proposar a l’Alcaldia el nomenament de la Sra. NEREA FALCÓ
FERNÁNDEZ, amb DNI 78****38P, com a personal laboral temporal per ocupar
un lloc de treball d’Educadora Social del Centre Obert Casal Marino, pel curs
escolar 2019-2020 (octubre a juny), amb una jornada laboral de 20 h setmanals
de dilluns a divendres.
Tercer.- Determinar la configuració de la llista de les persones aspirants que
havent superat el procés de selecció, no han estat seleccionades i que passen
a formar part de la borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda, per cobrir
substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se
en aquest lloc de treball (ja sigui per a cobrir possibles suplències derivades de
baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances, contractes de relleu per
jubilacions parcials, suspensions de contractes i altres situacions que posin de
manifest la necessitat de substituir personal de la plantilla).
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A la vista dels resultats obtinguts i d’acord amb el que disposa la base vuitena
de les bases de selecció, el Tribunal acorda:

Borsa de treball
Núm.
d’ordre

Nom i cognoms

1 Sara Farré Macià

DNI
43****07F

PUNTUACIÓ TOTAL
OBTINGUDA
0,75 punts

Quart.- Fer pública aquesta acta a través de la web municipal de l'Ajuntament
de les Borges Blanques.
I sense que existeixi cap més assumpte la presidenta aixeca la sessió, a les
13:50 hores de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Les Borges Blanques, 4 d’octubre de 2019
La secretària
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