PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A INTERIN/A PER AL SERVEI
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES
Acta
Dia: 11 d’octubre de 2016.
Lloc: Serveis Centrals.
TRIBUNAL:
Sra. Lourdes Sánchez, Cap de RRHH i Optimització de recursos.
Sra. Leonor Girón, Tècnica del Servei d’Iniciatives Econòmiques.
Sra. Renata Bedós, Tècnica del Servei d’Iniciatives Econòmiques.
Sra. Gemma Balcells, representant del Comitè d’Empresa.
En primer terme es constata que dels aspirants admesos, 2 no acrediten estar en
possessió dels coneixements de català exigits, per la qual cosa se’ls convoca el dia 27
de setembre al Consorci de Normalització Lingüística de Vilafranca.
Els dos aspirants superen la prova de català.
A la data assenyalada es van convocar als/les aspirants del procés selectiu a les 11,30
hores a l’edifici de la Seu de la Mancomunitat, sent els/les aspirants que es presenten
un total de 21 dels 34 admesos.
També es constata que les persones aspirants tenen la nacionalitat espanyola i per
aquest motiu els aspirants/tes són aptes.
S’inicia la prova de caràcter pràctic prevista en el punt 3.4 de les bases reguladores
del procés selectiu, consistent en respondre algunes qüestions o resoldre en algun
cas relacionat amb les funcions a desenvolupar.
Abans de l’inici de les proves, els membres del Tribunal expliquen que la prova
pràctica consistirà en la resolució del següents supòsits:
- l’examen consta de 30 preguntes, amb una puntuació màxima de 30
punts.
De la realització de l’esmentada prova resulten els següents resultats (la qualificació
que figura és sobre 40 punts, d’acord amb les bases és necessari que els/les aspirants
obtinguin una puntuació mínima de 20 per considerant-se superada).
A la data indicada es torna a reunir el Tribunal Qualificador per acabar la correcció i
puntuació de les proves i la valoració curricular segons les bases previstes en el punt
3.5 obtenint els següents resultats:
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1.- M.S.R.

35 punts

2.- E.P.N.

30 punts

3.- J.S.C.

28,50 punts

4.- R.B.S.

21,25 punts

5.- F.D.A.C.

21 punts

6.- A.J.M.

20,50 punts

Per tant, el guanyador de la plaça és en M.S. R.
La presidenta aixeca la sessió, a les 15:00 hores.

Vilanova i la Geltrú, 14 d’octubre de 2016
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