
 

  

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL 
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR TEMPORALMENT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
D’OLIS D’OLIVA I VINS

A les Borges Blanques, essent les 8:00 hores del dia 14 de maig de 2019 es reuneix a 
la  Sala  de  juntes  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  el  tribunal  que  ha  de 
qualificar els mèrits dels candidats al procés selectiu per contractar, temporalment una 
persona Tècnica d’olis d’oliva i vins

Assistents:

President/a:  Jordi Ribalta i Roig,  Regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Fires, 
Mercats i Turisme.
Sílvia Mansilla Navarro, àrea de promoció econòmica
Secretari/ària: Tere Garanto Solsona, funcionària de l’Ajuntament de les Borges Blanques

Ordre del dia:

1.- Constitució del Tribunal per la valoració dels mèrits
2.- Realització de la fase d’entrevistes, si s’escau.

el  President  declara constituït  el  Tribunal  per tal  de valorar els mèrits i  si  s’escau, 
realitzar les entrevistes a les candidates declarades admeses al procés selectiu per 
contractar temporalment una persona tècnica d’olis d’oliva i vins, una vegada aprovada 
la relació d’aspirants admesos i exclosos, per Decret d’Alcaldia núm. 140/2019 de 7 de 
maig de 2019, amb el següent contingut

LLISTA PROVISIONAL D’AMESOS:

Cognoms i Nom DNI Exempts de realitzar la prova de 
català

Joel M. Montalà Companys ****1443K Exempt

LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS: Cap

Constituït el Tribunal qualificador,  i  de conformitat amb les bases reguladores de la 
convocatòria,  a  la  vista  dels  documents  presentats  acreditatius  dels  mèrits  i 
l'experiència, es procedeix a baremar els mateixos d'acord amb les bases obtenint-se 
el següent resultat

JOEL M. MONTALÀ COMPANYS

Mèrits Puntuació 
màxima

Mèrits acreditats Puntuació 
obtinguda

Estar en possessió del  títol 
de  Cicle  Formatiu  de  Grau 
Superior d’Olis i Vins.

3,5 punts No acredita 0

Estar  cursant  un  Cicle 
Formatiu  de  Grau  Superior 
d’Olis i Vins.

1,5 punts No acredita 0

Estar  en  possessió  d’altres 
titulacions  relacionats  amb 
la matèria pròpia del lloc de 
treball.

Màxim  3  punts, 
0,5 per curs

No acredita 0

Cursos d’idiomes  acreditats 0,5  punts  per No acredita 0

 



 

amb  certificat  expedit  per 
organismes  o  acadèmies 
oficials.

curs.

Experiència  professional  en 
llocs  de  treball  similars  al 
lloc de treball  objecte de la 
convocatòria.

Fins a un màxim 
de 3 punts, a raó 
de  d’1  punt  per 
any complert. Es 
podran 
prorratejar  els 
períodes 
inferiors  a  l’any 
complet.

Acredita  haver  treballat  des  de l’any  2014 
fins  l’any  2016  realitzant  pràctiques  de 
bodeguer al Celler Vinya els Vilars. 
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PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA 2,00 PUNTS

Seguidament, el Tribunal realitza la fase d’entrevista amb el candidat admès, amb el 
següent resultat:

Candidat Puntuació obtinguda

Joel M. Montalà Companys 1,5 punts

Quadre resum de les puntuacions obtingudes en el  procés selectiu,  ordenades de 
major a menor puntuació obtinguda:

Candidat
Valoració dels 
mèrits

Entrevista
Puntuació  total 
obtinguda

Joel M. Montalà Companys 2,00 1,50 3,50 punts

Amb aquest resultat, en resulta que el candidat que ha obtingut major puntuació és el 
Sr. Joel M. Montalà Companys, amb DNI núm. 78101443-K.

Amb aquests antecedents el Tribunal, per unanimitat dels seus membres, acorda:

Primer.- Proposar a l’Alcaldia el nomenament del Sr. Joel M. Montalà Companys, amb 
DNI núm. 78101443-K., com a personal laboral temporal, per cobrir el lloc de treball de 
tècnic d’olis d’oliva i vins.

Segon.-  Donat que s’ha presentat  un únic candidat  a la concurrència no es podrà 
formar una borsa de treball.

La presidenta dona per acabada la reunió a les 12:.35 hores del dia 14 de maig de 
2019, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

El president            La secretària

Jordi Ribalta Roig                        Tere Garanto Solsona
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