El Tribunal Qualificador del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs, per cobrir
temporalment un lloc de treball d’encarregat de brigada, per a desenvolupar el programa
“actuacions de rehabilitació energètica horitzó 2025, fa pública la relació dels resultats
obtinguts al procés de selecció, que ha tingut lloc el dia 29 de setembre de 2022:
FASE DE VALORACIÓ DE MÈRITS

NOM I
COGNOMS

BUJAN ANDREO,
JOSE MANUEL
CIVIL BARBARA,
GERARD

DNI

Català

A)
Experiència
prof. : serveis
C)
B)
prestats
Entrevista
Formació
adm.i
(màx. 3
(màx.1)
empreses
punts)
privades
(màx.6 punts)

TOTAL
FASE
CONCURS
(Màx.10)

….9499

APTE

6,00

0,90

3,00

9,90

7762….

APTE

0,00

0,00

3,00

3,00

D’acord amb aquest resultat, el Tribunal Qualificador acorda elevar la proposta de
contractació temporal a Alcaldia a favor de la persona aspirant que ha obtingut major
puntuació :
Sr. José Manuel Buján Andreo
La persona proposada presentarà davant l’Ajuntament de Martorell, en el termini de vint dies
naturals comptats a partir de la publicació dels resultats al tauler d’edictes, i sense
requeriment previ, l’original i la fotocòpia per compulsar dels documents acreditatius de les
condicions que s'exigeixen a la base 3a de la convocatòria (si els originals no han estat
presentats prèviament). Igualment, es presentarà la documentació següent:
1. Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/ada per l'exercici de càrrecs públics i de
no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Administració
Pública.
Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran de presentar documentació
certificada per les autoritats competents del seu país d'origen amb acreditació de no estar
sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu Estat, l'accés a la
funció pública.
2. Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a cap de les causes d'incompatibilitat
previstes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de
les Administracions Públiques.
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3. Certificat mèdic expedit pel metge de capçalera de no patir cap malaltia ni patologia física
o psíquica que li impedeixin el desenvolupament normal de les seves funcions, expedit dins
els tres mesos anteriors a la seva contractació.
4. Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, en el seu cas.
5. Les persones amb discapacitat: dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent,
o per l’òrgan tècnic competent, que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així
com la seva capacitat funcional per desenvolupar les tasques pròpies de la plaça a proveir.
Les persones que ja tinguin la condició de personal al servei de l'Administració Pública,
estaran exemptes de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats per
obtenir el seu anterior nomenament, presentant la certificació de l'Administració Pública de la
qual depenguin que acrediti la seva condició i totes les circumstàncies que constin a la seva
fulla de serveis.
Martorell, document signat electrònicament al marge.
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