A Torrefarrera, essent les 14:00 hores del dia 20 de maig de 2021, i havent estat
convocades prèviament les membres titulars, es reuneix el Tribunal Qualificador del
concurs de mèrits per la formació d’una borsa de treball i poder seleccionar, amb
caràcter d’urgència un/a tècnic/a d’educació infantil per tal d’ocupar un lloc de treball
de tècnic d’educació infantil de la llar d’infants Ralet Ralet de Torrefarrera durant el
període de baixa per I.T. d’una treballadora
Assistents:
Càrrec

Titular

Presidenta

Anna Gallart Oró, secretària interventora de l’Ajuntament de Torrefarrera

Vocal

Elisabeth Calvet Pifarré, Tècnic de recursos humans de l’Ajuntament de
Torrefarrera

Vocal

Meritxell Valls Monné, Directora de la Llar d’Infants municipal de Torrefarrera

Secretària

Encarnación
Torrefarrera

Luengo

Beltran,

Cap

d’Administració

de

l’Ajuntament

de

Havent cursat la corresponent oferta a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de
Catalunya, s’ha rebut el CV de les següents persones candidates que encaixen amb el
perfil sol.licitat:
Persona candidata
Patricia Brao González
Anna García Calero

DNI
47****12-B
47****31-T

Ordre del dia:
1.- Fase de concurs.- Valoració de mèrits.

Encarna Luengo (3 de 3)
Secretària Alcaldia
Data Signatura: 24/05/2021
HASH: 5e36e91e6ccd64113c5edce5aa869f03

1.- FASE DE CONCURS
D’acord amb el que disposa la base núm. 7 de les bases de selecció aprovades per
Decret d’Alcaldia núm. 238/2021 de 13 de maig, el Tribunal procedeix a l’examen i
valoració dels mèrits al.legats i acreditats documentalment per les persones aspirants,
fins a un màxim de 10 punts, amb la següent assignació, d’acord amb el que
determinen les bases de selecció:
Patrícia Brao González
Mèrits a valorar
a) Experiència professional
b) Cursos relacionats amb el lloc de treball
c) Entrevista
Total puntuació obtinguda fase de concurs

Puntuació obtinguda
3,50
0,60
Renuncia al lloc de treball
6,65 punts
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Anna Gallart Oró (1 de 3)
Secretària Interventora
Data Signatura: 24/05/2021
HASH: e206f8b0265c10fda8357cf40714d28d
Elisabeth Calvet Pifarré (2 de 3)
Cap Administració
Data Signatura: 24/05/2021
HASH: 78f5c5f65da16fe73e483de76cb3a83c

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL
CONCURS DE MÈRITS PER
CONTRACTAR, PEL SISTEMA DE MÀXIMA URGÈNCIA, AMB CARÀCTER
TEMPORAL, UNA PERSONA TÈCNICA D’EDUCACIÓ INFANTIL DURANT EL
PERÍODE D’INCAPACITAT TEMPORAL D’UNA TREBALLADORA DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL DE TORREFARRERA

En la fase d’entrevista, la candidata manifesta la seva renuncia al lloc de treball.
Anna García Calero
Mèrits a valorar
d) Experiència professional
e) Cursos relacionats amb el lloc de treball
f) Entrevista
Total puntuació obtinguda fase de concurs

Puntuació obtinguda
0,00
0,00
1,50
1,50 punts

Resum de la puntuació obtinguda per les persones aspirants, que no han renunciat al
lloc de treball
Aspirant
Anna
Calero

DNI
García 47****31-T

Puntuació
Total
obtinguda fase obtinguda
de concurs
1,50
1,50 punts

puntuació

A la vista dels resultats obtinguts i d’acord amb el que disposa la base vuitena de les
bases de selecció, el Tribunal acorda proposar a l’Alcaldia la contractació amb caràcter
d’urgència, en règim de personal laboral temporal com a Tècnica d’Educació Infantil de
la Llar d’Infants Municipal de Torrefarrera la Sra. ANNA GARCÍA CALERO, amb DNI
47****31-T, per cobrir el període de baixa per I.T. d’una treballadora de la Llar d’Infants
municipal.
Deixar constància que no es pot constituir una borsa de treball atès que no existeixen
més persones candidates.

I sense que existeixin més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, a les
15:00 hores de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Torrefarrera, 20 de maig de 2021
La presidenta
Anna Gallart Oró

La vocal
Elisabeth Calvet Pifarré

La vocal
Meritxell Valls Monné

La secretària
Encarna Luengo

Firmado
Meritxell
por
Valls Monné digitalmente
Meritxell Valls
Monné - DNI
- DNI
(AUT)
43701237H 43701237H
Fecha: 2021.05.24
14:04:28 +02'00'
(AUT)

Beltran
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El tribunal acorda que es faci pública aquesta acta a través de la pàgina web
municipal.

