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ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I I 
BAREMACIÓ 

A Pira, per videoconferència, a les 10 hores del dia 26 de novembre de 2020, es constitueix la
Comissió de valoració de la convocatòria per el procés per seleccionar el personal que ha de
formar part d’una Borsa de treball de Netejador/a de l’Ajuntament de Pira, grup AP, mitjançant
concurs de valoració de mèrits, per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest
grup professional,

- Sr. Marc Ferreres Porres, President de la Comissió de valoració.
- Sr. Joan Selma Ollé, Secretari de la Comissió de valoració.
- Sra. Dolors Montseny Querol, Vocal de la Comissió de valoració.

La Comissió de valoració es declara constituïda vàlidament amb els membres anteriors.

Cap dels  aspirants  han de ser  cridats  per  a  la  realització  de prova de llengua  catalana  ni
castellana en haver acreditat el mínim exigit.

Passen a la fase de concurs els aspirants declarats aptes i els que ho han estat per haver
acreditat estar en possessió del nivell de suficiència de català i del nivell intermedi o superior del
castellà, que són, per ordre alfabètic:

 BAENA LARA, PEDRO
 CALVO GIMENEZ, ISABEL
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Vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a baremar-
los d’acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent:

Cognoms i nom
DNI

Experiència laboral
Mèrits per
titulacions TotalA l'Adm.

Pública
Al sector

privat

Baena Lara, Pedro 750T 0 punts 0 punts 0,70 punts 0,70 punts
Calvo Giménez, Isabel 286K 0 punts  1 punt 0 punts 1 punt

 El  Sr.  Pedro  Baena  Lara  no  acredita  l’experiència  laboral  manifestada,  per  exemple
aportant l’informe de vida laboral emès per la Seguretat Social.

 La Sra. Isabel Calvo Giménez no acredita mèrits en cursos i formació. 

A la vista del resultat, la Comissió de valoració proposa que passin a formar part de la Borsa de
treball  de Netejador/a de l’Ajuntament  de Pira,  grup AP, mitjançant  concurs de valoració  de
mèrits,  per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest grup professional, que
tindran assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació,
grup AP,  els  següents  aspirants  ordenats  de major  a  menor  puntuació  obtinguda,  i  acorda
trametre aquesta proposta al President de la Corporació.

- Sra. Isabel Calvo Giménez

- Sr. Pedro Baena Lara

La Comissió de valoració dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les
10.30 hores.

Els  aspirants  proposats  han  de  presentar  els  documents  acreditatius  de  les  condicions  de
capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats en el termini de 5 dies
hàbils, comptats a partir del següent de la publicació en la seu electrònica de l’Ajuntament de la
relació  d’aspirants  que  han  superat  el  procés  selectiu  mitjançant  documents  originals  o
degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.

Els  aspirants  que  dintre  del  termini  indicat  no  presentin  la  documentació,  no  podran  ser
contractats. 

Contra aquest acord, cap la presentació de recurs d’alçada en el termini de 30 dies naturals des
de la publicació de la resolució.

Pira, 26 de novembre de 2020

Marc Ferreres Porres Joan Selma Ollé Dolors Montseny Querol
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