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ACTA MESA PROCÉS SELECCIÓ VIGILANT MUNICIPAL DE VILADRAU I 
CREACIÓ D’UNA BORSA TREBALL 

 
 
Lloc: Ajuntament de Viladrau. 
Data: 05 de juny de 2019. 
Hora: 09:30 hores. 
Procés selecció: PLAÇA TEMPORAL DE VIGILANT MUNICIPAL DE VILADRAU I 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL. 
 
 
Mesa de selecció: 
Presidenta: M. Teresa Cunillera Girona, secretària de l’Ajuntament de Viladrau, que 
actua també com a secretària de la mesa. 
Vocal: Mary Arrebola Santana, tècnica d’ocupació de la Mancomunitat La Plana. 
Vocal: Pol Serra Vilar, guàrdia municipal. 
 
La presidenta obra l’acte i es dona per constituïda la Mesa en acte públic. 
 
En primer lloc, es procedeix a efectuar l’entrevista, havent decidit els membres de la 
Mesa que s’iniciarien per ordre alfabètic del primer cognom entre tots els membres 
presents, els quals ascendeixen a 5, havent obtingut el resultat el següent: 
 

NOM I 
COGNOMS DNI TOTAL 

A. B. J 476-M 4 

L. A.T. 180-P 3,5 

R.B.V 657-B 7 

E.L.B. 301-X 6,5 

C.M.F. 181-E 6 

 
 
Totes les persones que no hagin superat l’entrevista personal, és a dir, que no hagin 
obtingut un mínim de 5, són considerades NO APTES i queden automàticament 
eliminades. 
 
En la segona fase es procedeix a valorar l’experiència laboral i la formació i cursos 
dels 3 candidats que han superat l’entrevista personal.  
 
Així doncs, primerament es valora l’experiència professional de cada candidat tenint en 
compte que únicament computen com a tal les feines o tasques realitzades que tinguin 
a veure amb l’oferta convocada. Aquestes tenen una puntuació màxima de 6 punts. 
 
Els resultats obtinguts són els següents: 



 

NOM I COGNOMS PUNTS 

R. B. P. 3,2 

E. L. B. 2 

C. M. F. 0 

 
Seguidament, es passen a valorar els cursos i formació relacionats amb les tasques a 
realitzar, fins a un màxim de 2 punts, tal i com es detallava a les bases: 
 

NOM I COGNOMS PUNTS 

R. B. P. 2 

E. L. B. 2 

C. M. F. 0 

 
 
Dels 3 finalistes, dos han acreditat estar inscrits en algun servei d’ocupació o similar: 
R.B.P. i E.L.B., als quals se’ls adjudiquen automàticament 2 punts per aquest 
concepte. 
 
Efectuades totes les valoracions que consten a les bases, la puntuació total que han 
obtingut els 3 aspirants finalistes a la plaça de vigilant municipal són les següents: 
 

NOM I 
COGNOMS DNI 

ENTREV. 
(Màx. 10) 

EXPERIÈNCIA 
(Màx.6) 

CURSOS 
(Max.2) 

XALOC - OCUP 
(2 PUNTS) TOTAL 

R.B.V 657-B 7 3,2 2 2 14,2 

E.L.B. 301-X 6,5 2 2 2 12,5 

C.M.F. 181-E 6 0 0 0 6 

 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i a efectes de que durant el 
termini de 10 dies hàbils els aspirants poden, si ho consideren, formular reclamacions. 
Transcorregut aquest termini el Tribunal resoldrà les reclamacions i formularà la 
proposta a favor de l’aspirant que ha obtingut la major puntuació a les proves. 
 
 
Viladrau, 05 de juny de 2019. 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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