PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ENERGIES RENOVABLES
(AODL)
Acta
Dia: 7 de setembre de 2016.
Lloc: Serveis Centrals.
TRIBUNAL:
Sr. Josep Cortés, Director Tècnic General.
Sr. Bernardí Bayarri, Tècnic de Prevenció de Riscos.
Sra. Núria Bel, Cap de Residus.
Sra. Leonor Girón, representant del Comitè d’Empresa.
Ordre del dia:
Valoració d’entrevistes.
Desenvolupament de la sessió:
El President obre la sessió, a les 08:30 hores.
S’acorda:
Puntuar i consensuar puntuacions.
-

Capacitat de comunicació, persuasió i d’iniciativa (1,25 màxim)

-

Actitud vocacional cap al territori, compromís amb el sector públic i amb el
projecte de dinamització socioeconòmica (1,25 màxim)

-

Coneixements dels recursos energètics del territori (1,25 màxim)

-

Coneixements de les dues comarques de l’Alt Penedès i Garraf i de l’activitat
de la Mancomunitat (1,25 màxim)

Es procedeix a entrevistar a les sis candidatures que han superat la primera fase,
tenint com a qüestions comuns amb les que estimar la valoració proposada les
següents:
-

Descripció de l’experiència laboral acumulada en l’àmbit de les energies
renovables i eficiències energètiques.

-

Coneixement de la Mancomunitat Penedès-Garraf i del territori

-

Explicar quins valors pot aportar el candidat en el lloc ofertat i quina seria la
seva proposta d’actuació.
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L’objectiu de les preguntes no es obtenir una resposta “correcta” sinó valorar les
competències i coneixements que s’ha acordat valorar.
Després de realitzar les entrevistes, la puntuació final dels candidats ha estat la que
s’indica a la taula final. L’ordre de la classificació és el següent, sobre un màxim de 8
punts:
1- M. B. P.

7 punts

2- G. J. S.

6.75 punts

3- I. V. V.

6 punts

4- A. A. A.

6 punts

5- E. B.

5.75 punts

6- E. G. C.

5 punts

Per tant, el guanyador de la plaça és en M. B. P.
El president aixeca la sessió, a les 13:00 hores.

Vilanova i la Geltrú, 13 de setembre de 2016
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