ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS
CONVOCAT PER A LA SELECCIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/IVA DE RRHH COM A
PERSONAL LABORAL INDEFINIT FIX.
Vilanova i la Geltrú, 18 de desembre de 2018 a les 9:00h del matí, i havent estat
convocats prèviament els seus membres titulars, es reuneix i constitueix a la seu de la
Mancomunitat Penedès Garraf, el Tribunal qualificador per a la selecció d’un/a
administratiu/iva de Recursos Humans.
Els membres del Tribunal que assisteixen a la convocatòria i que l’integren són els
següents:
Presidenta:

Cristina Rafales Graells (Funcionària de la Mancomunitat)

Vocals:

Lourdes Sánchez López (Cap de Recursos Humans)
Ricardo Nuez Boira (Representant Escola Administració Pública)

Actua de Secretària del Tribunal, la senyora Lourdes Sánchez López.
En primer lloc, la Presidenta dóna possessió dels càrrecs respectius als membres del
Tribunal qualificador, els quals accepten complir correcta i fidelment la missió
encomanada i atès que cap membre manifesta que està comprès en les causes
d’abstenció establert en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic
del sector públic, i sense perjudici de les possibles recusacions que poden presentar els
aspirants o tercers que tinguin un interès legítim, es considera que poden continuar les
actuacions previstes.
El dia 18 de desembre es realitza la valoració dels mèrits al·legats i acreditats
documentalment. Vist el resultat de la valoració de mèrits es convoca als següents
aspirants a la realització de l’entrevista, el dia 19 de desembre de 2018.
Nº de registre d’entrada
3974
3975
4209
4222
4232

DNI
XXXXX432A
XXXXX997A
XXXXX877Q
XXXXX549G
XXXXX031L

Un cop realitzada l’entrevista, i vist el resultat de les puntuacions obtingudes es proposa
la contractació de la senyora Teresa Claramunt Castellví amb DNI número 39731997A.
S’aixeca la sessió essent les 13:00 hores, i del qual s’estén la present acta, que un cop
llegida i trobada conforme, signen tots els membres del Tribunal qualificador, de tot el
qual, com a secretària, certifico i en dono fe.
La Presidenta

Vocals
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